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Aen den

Wel -edelen, geftrengen en
achtbaeren Heer

,

De HEER
IKOLAES WITSEN,
Oud Burgermeefter der ftad Amfterdam :

N U

gecommitteerde %zetvan de Ed:
(f

root £\4og: Heeren Staten
yan Hollant en We(l-FrieJIant.

|K kom U E. A. hier Hechts een drom
en hoop van rouwe eilanden

, geleden
in de Egeefche zee of Archipel

s aen-

;bieden : hoewel rijk van ftofFe, in het ftuk

;van allerieie Griekfcheaeloutheden,- ge-

denkwaerdige gefchiedenifïèn en voor-

vallen : gelijk die ook, in aeloude tijden > niet alleenlijk

menighte van geleerde mannen voortgebragt." maer ook,
zoo men de fabelen der oude Grieken geloven magh*
goden en godinnen,tot hunnen groten roem>uitgebroeit

hebben: als het eilant Delos,onder andere,Apollo en La-
tóne. Ja het eilant Naxos heeftmaer men zeid,t,vader Li-

ber , of Bacchus zelven , na zijnen toght uit Indien , ter

herbergh ontfangen. Desgelijx waren ook eenige van
deze eilanden aen den eenen of anderen God ofGoddin
toegewijdt en heiligh : als Samos aen Juno , Rhodus aen

de Zon , Cyprus aen Venus , Lemnos aen Vulkaen , en
Delos aen Apollo. Gelijk ook dezelve eilanden aen de
zeeftreke of oort , daer in die leggen , door hunne me-
nighte en uitftekentheit , den naem van Archipel ( zoo
veel als hooft of opperzee gezeit ) onder de later Grie-

ken gegeven hebben ; maer voerden zelfs, onder d'oudc
Grieken en Romeinen, de namen van Cyklades en Spor-

tades.
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Een oude gewoonte heeft als eene krachtige
,

ja byna

onverbrekelijke wet onder alle fchrij vers , zoo van den
aelouden, als dezen tijt, die d' eene of andere fchrijf-

ftoffe op het papier en in 't licht wilden brengen , inge-

voert,dennaemvan eenen aenzienlijken en achtbaren

perzoon in het voorhooft des werks te ftellen , om aen

het zelve daerdoor aenzien en achtbaerheit by te zet-

ten: gelijk mee gemenelijk, in dien gevalle, na eenen

uitgezien wert,die eenkender en beminder dier ftoffe is.

Ik kan my ftoutelijk verzekeren , in dezen zelven

voorval , byU E. A. ook in beide mijn ooghwit getrof-

fen te hebben : als die ( overgeflagen het een) hare kun-

dig en weetgierigheit in zoodanige ftoffe , als ons te

verhandelen ftaet,doorgaens doet blijken,en,met eenen

byzonderen en meer als gemeenen drift, tot het voort-

zetten van uitheemfche en onbekende geweften op te

{peuren , haer boven mate genegen toont.

Dewyl milTchien aen den toeftel , en aendegefchikte

orde des werks, iets zalmogen ontbreken, of daer in ee-

nige andere misflagen ingeflopen zijn •• (gelijk wel te be-

dughten ftaet , ter oorzake van de diftelijkheit, verdeelt-

heit , en velerleiheit dezer ftoffe, ) in dien gevalle heb ik

my ook tot niemant beter , als totU E. A. konnen ver-

voegen , en toevlucht nemen , om daer tegen verdedi-

ging , indien andere zulx ten ergfte wilden duiden , by
haer te mogen vinden : naerdienU E. A. genoeghfaem
bewuft is , hoe licht het ftruikelen en falen , in voorvallen

van zoodanige diftelige ftoffe en zaken , is.

Ik wil niet twijfelen , ofU E. A. zal dezen mijnen ar-

beit , na hare ingeboorne heusheit , met een gunftigh

oogh, inhetdoorlezen,aenfchouwen, en daer door de

luft ontfteken, om des te eerder de reft der eilanden van

de Middelantfche zee , eerlang in 't licht te brengen.

Vver Ed, <idcbtb
ts-

Uujtm 1687. Dienftwillige en verplichte dienaer

OLFERT DAPPER.

VOOR-



VOORRED
Aen denLEZE

Edert eenige jaren herwaert , hebben wy verfchei-

de geweften , op het vaft lant van Afie gelegen

,

als Anatolie , of Klein Afie, Arabie , Mefbpotamie

,

Heilige lant of Paleftijn , Perfie , Mogollen-lant , en

andere landfchappen van dien oort , op het papier ge~

braght : ja zijn tot aen het uitterfte Oofte van Afie
>

het wijdftrekkend en vermaert keizerrijk van Sina

,

doorgedrongen : gelijk ook te voren ganfch Afrika, met d'omleggende

eilanden , zijn deel gehad heeft. Nu zullen wy eenige delen van Europe,

nader aen onzen aertbodem gelegen, ten tone ftellen , en voor eerft in de

brakke vocht der Egeefche zee of Archipel,(eenoofterzeeftreke der Mid-

dellantfche zee,) en daer ontrent zwerven , en , met het befchrijven van

*t eilant Cyprus,en d'Archipelfche eilanden, by d'oude Grieken Cyklades

en Sporades, en nu van d'Italianen Ifole del Mcipdago genoemt, beginnen.

Zeker gene geringe en flechte j maer merkwaerdige en rijke ftoffe

van fchryven : inzonderheit by aldien men op den ouden ftaet en gefcha-

pentheit der zelver eilanden wil acht nemen : dewijl die alle , en byna

elk in 't byzonder , onder d'oude Grieken en Romeynen , en noch in de

later tijden , onder de Grieken en Venetianen , zoo in het ftuk van

merkwaerdige voorvallen en gefchiedeniflen , als van menighte vanin-

woonders , rijkdom , koophandel , en inzonderheit van treffelijke en weU
bebouwde fteden, gebloeit, en de gezegende zeeplek uitgelevert hebben.

Het eilant Cyprus alleen, om een eenigh eilant, onder zoo vele, tot een

voorbeelt te ftellen , was by ouds door negen koningrijken berught.

Het eilant Kreten, nu Kandien, pronkte wel eer, met een getal van over

de hondert fteden , en wort hierom ook by Homeer , op Griekfch, f-feka-

tompolis , dat is , tfondert-jlad ,
gebynaemt. Van gelijken munte elk van

d'andere eilanden , zonder het minfte te verzwijgen , in heerlijkhek

en luifter van het een of ander ding uit.

Verfcheide eilanden waren ook, onder d'oude Grieken en Romeynen,
door het voortbrengen van den eenen of anderen god of goddinne be-

rught; want Cyprus wort gezeitVenus en Delos, toen het noch los in

zèe dobberde , Apollo en Diana uit Jupyn en Latone, onder een dadel of

olijfboom, voortgebraght te hebben: als,onder andere,Homerus, Katul-

lus, Ovidius en Solinus fchrijven : gelijk ook het eilant Naxos, over het

herbergen van vader Liber ofBacchus , beroemt was.

Daer en boven hebben die eilanden, in aeloude tijden, een groot getal

van geleerde en deurluchtige mannen voortgebraght : gelijk in hetbe,

fchrij-



fchrïjven van elk lant in 'tbyzonder blijken zal : .
en dies onnodigh , om

den ouden roem dier eilanden hier hogerop te halen.

De meefte eilanden worden ook by d'ouden , over het voortbrengen

van treffelijke wijnen , geroemt: gelijk die ook nu noch daer van den

roem hebben.

Maer heden zijn byna al deze eilanden, die nu meeftby Griekenen

Turken ('hoewel de laeftenaulix een zefte gedeelte uitmaken,) bewoont

worden , met hunne prachtige rieden tot deerlijke puinhopen vervallen,

en eenige tot rampzalige wilderniffen en woeftijnengebraght, en volk-

loos gemaekt : nacrdien die nu door genen menfeh bewoont worden.

Heteilant Delos, dat eertijts rijk van koophandel , en een algemeene

fchatkift van gantfeh Griekenlant was , leit nu woelt en volkloos , en met
puinhopen van fchouwtonelen en andere prachtige gebouwen vervult

:

gelijk ook byna al die eilanden onder het jok engebietdesTurkichen

rijks buigen : behalve eenige weinige , die onder de Venetianen ftaen.

Voorhene hebben verfcheide Italianen deilanden der Archipel, als

in een byzonder en vooropgenomen werk, inliet Italiaenichbeichreven:

als inzonderheit Buelmonte, op 't jaer veertien hondert en veertigh:

Benedetto Bordonip, op 't jaer vijftien hondert zeven en veertigh : 1 ho-

mas Porcacchi, des jaerszeflicn hondert en tien , en eindelijk Marko
Bofchino , op 't jaer zeftien hondert acht en vijftigh.

Defgelijx vindmen dezelve eilanden,by vele oude Griekfche en L atijn-

fche lantbefchrijvers , als Strabo , Pomponius Mela , Plinius , Solinus

,

Ptolemeus &c. en by vele later lantbefchrijvers van verfcheidetale, jn

hunne algemene lantbefchrijvingen des gehelen aertbodems, befchreven:

doch doorgaens by hen alle in 't kort , en byna als ter loop. Gelijk ook
die eilanden , in verfcheide Neerduitfche zeeboeken vande Middellant-

fchezee, gedaght worden : hoewel Hechts met derzelver gelegentheit,

ouderlingen afftant , opdoening , havens , en onderhorige zeediepten en

gronden aen te wijzen. Niet weinige reisbefchrijvers van verfcheide tale,

als Belon, Della Valle,Loir, Spon, W heler, Sandys, Stokhoveenmeer
andere , hebben deze eilanden in hunne reisbefchrijvingen gemelt;

hoewel niet met voornemen van die alle by eenvolkomentlijk te be-

fchrijven : maer melden Hechts deze of gene eilanden, die zy in het

voorby varen , ofaengedaen of bezightight hebben.

Uit al deze en meer andere lant-hilfori en reisbefchrijvers , en uyt be-

richt van ooghtuigen, hebben wy getrokken , en al by een gebraght , wat
vvy oordeelden dienftigh ter zake te zijn , om een volkomen beflagh van
eene befchrijving der eilanden van d'Archipel aen den dagh te brengen :

gelijk wy ook doorgaens getraght hebben het oud daer van tegen het

nieu te vergelijken , en dat op elkander te laten volgen: waer over het

oordeel ter befcheidenheit van den lezer gefteltzy: die hier op eene be-

fchryving van Morea,met defTelfs onderhorige eilanden , en d'overige

planden der Middellantfche zee , in 't kort te verwaghten heeft.

Q. D a
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FoL x

EGEESCHE ZEE
N U

ARCHIPEL.
EERSTE DEEL.

Bena-
ming
jNu Ar-

chipel.

E naem vanfEgeefche zee,

zeker oofter gedeelte der

Middellantfche Zee , tuf-

fchen Europeen Klein A(ïe,

wortby verfcheide oude

, gebeuden wort , een geitGriekfche enLatij niche hiftorifchrij

vers, als Herodoot , Thucydides, Diodoor

,

Strabo , Ptolemeus, Mela , 'Livius, plinius

en Solinus gedaght : defgelijks by ver-

fcheide oudeGriekfche en Latijnfche

poeren : als Apollonïus, Horatius , Vale-

rins Flaccus,en andere: hoewel niet by

Homeer , d'oudfte der Griekfche poë-

ten. By wijle wort de Egeefche Zee,

by d'oudc Grieken en Latijnen, en-

kelijk ook Egeon, ria de Griekfche

fpelling,en Egeum, na de Latijnfche

fpelling, genoemt , zonder den naem
van zee daer by te voegen : gelijk

In 'Orat. ook Arifiides , zeker oudeGriekfche
ÓS Marl redenaer , dezelve zee nu enkelijk

'

Egeon, en dan Zee van Egeon noemt.

De zee Egeum , of Egeon of Egeefche

zee, wiertalzoo genoemt, volgens

Plinius, na eene klip, veei meer als een

* of Te- eilant , die tuflehen d'eilanden * Tette-
nus

' dos en Chios gelegen , en , in het va-

t Een ren van f Achaia, na het eilant Anctros,

Zuider p jg rechte zyde.gezien wort,en Ex

van Fe*
P van ^ c Grieken geheten was, dat een

lopon. geit op Griekfch gezeit is : dewyl de-

ze klip van verre de gedaente van ee-

ne geit vertoont. Dezelve klip was, Inoemt
als Plinius getuight, fchielijk t'eenerr Andere willen

tyde, in het midden der zee, ontftaen

of ontfprongen , enyzelijken dood
gevarelyk.

Solinus , als een na-aper van Plinius,

fchryft met defTelfsverdraeide woor-
den, bynain een zeiven zin, aldus.

Daer d'Egeefche zeehoefem {of derde zee-

boefem van Europe,anders ook de zee Egeum

hy hem genoemt, ) geopent wort , ïeit op de

rechte zyde , in het varen na het eilant

Antandrus , een grote fleen : want het

verdient warelijker een fleen , als eilant,

genoemt te worden. Dewyl die nu , in het

neius.

gelijk te zijn, dien de Grieken Ex of Egea

noemen, zoo is, na den zelven (l'een, d'Egee-

fche zeehoefem alzo genoemt.

Men zeidt op het woefl: eilant Ex,
eertyts zeker vermaerde en bloet-

dorftige zeerover zich onthielt , die,

na het zelve eilant Ex, Egeon gehe-

ten was. Andere houden Egeon voor
eenen wreden en onmenfchelijken

reus, zoon van Titan , en d'Aerde, die

met eenc gooi hondert klippen opJu-
pjn fmect : maar wiert eindelijk doorsrifc.

Neptiiin overwonnen , en met hon-
dert ketenen aeneene klip van d'£-

geefche zee geknevelt

.

Of d'Egeefche zee wiert, (als ze-

ker oude uitlegger van Apollonius uit

Nikokrates getuight,) na zeker eilant

£ge»,dat by het eilant Euhealeght,

en aen den zee-God Neptuin heiiigh

was, aldus genoemt : waer op, naar

men zeidt, niemant, van wegen de

fpookfelen van dien God , kon fla-

pen.'

Of d'Égeefche zee wiert alzoo na

Egeon zelyen, anders 'Briareus , ge-

by den zelven.

uitlegger, dat d'Egeefche zee alzoo na

Neptuin geheten ware: want die Zee-
god wiert , volgens Ferecydes , by dé

oude Grieken Egeus geheten.

Nikokrates , daer tegen , wil by den

Zelven uitlegger , dat die zee al-

zoo na Egeon of Egeus , zoon van

Neptuin, en vader van Thefeus , ko-
A nïng



EGEESCHE ZEE
ningvan Athenen, geheten ware , d\e\ fiche en Kretifcke7.ee, en befpoelt yanZietp. ji

zich zelven v2t.nAhopolis,een hoge to

ren of kafteel vanAtkencn,uit vermoe-

den van Thefeus doot, in zee ftorte:

welk laefte gevoelen de gemelde uit-

legger te recht verwerpt; dewyl Akro-

poiis te verre van zee afgelegen was.

Feftus Pompejtu,een oude letterkun-

de, brengt den oorfprong van den

naem Egeum op de veelvoudige ei-

landen, in dszelve zee gelegen, die,

van verre aen te zien, degedaenten

van geiten of bokken vertonen , en

hierom aJLgen oiEgen,' opGriekfch

genoemt,waren. Ofdeze zee.volgens

den zelven Feftus , wiert Egeum gehe-

ten, na Egea , koningin der Amazonen
j

die in deze zee verongelukte.

Samuel Bochart i'meet den naem Ege-

um van een Fenicifch of Hebreeufch

woort Az , dat fterk , ivoe/i of rouw be-

diet : welken naem d'oude Feniciers ,

Thucyd. C^ie deze eilanden, benefFens de Ra-

ren , allereerft bewoont hebben) aen

deze zee,om hareongeltuimigheit en

gevarelijke fchipvaert, van wegen de

menighte der eilanden , klippen en

zanden, zouden gegeven hebben.

Strabo hout voor bewijzelijk, dat

de zee Egeum alzoo na Egen, eene (tad

op heteilant Eubea, genoemt zy.- of

na een uithoek of zeehooftE.Y, van

een zelven name als een geit, op

Griekfch, heet: welk hy in Eolis,een

lantfchap van klein Afie, aen die zel-

ve zee, (telt.

In het (tellen van de grenspalen

der Egeefche zee, verfchillendeoude

Griekfche en Latijnfche fchrijvers

niet weinigh onder malkanderen :

naerdien eenige dezelve zee in een

groter , en andere in een kleinder be-

ftek nemen en uitbreiden : inzonder-

heit na 't Oofte, Zuide en Wefte:

maer in 't (tellen der grenspalen , na 't

Noorden , komen zy byna alle met
eikanderen over een: dewijl zybyna
alle d'Eg<?e<c^zee,tenNoorde,totaen

* nu Ro- d e kuften van Thracien * uitbreiden.

De Egeefche7.ee kan op driederleie

wijze genomen worden: als, in 'tby-

zonder of in 't eng, in 't brede of in

eene ruime betekenis, enop'talder-

breetfteofallerruim(te.d'£gf<?/i7.7ezee,

in 'tby^onder of in 't eng genomen,

Lib. 7.

Ziet p.

144.

Lib. 17

Grens
palen.

mamen.

Ricciol.

Hydro.
graph.

daer, en van Attika af,d'overige kutten

van Griekenlant, Macedonië en Theffalie 's

'

maer van daer, ten Noorde, de kuften

van Thracie , en de Wefter kuften van
Klein Afie, tot aen heteilant Lesbos.

Doch d'Egeejche zee, in 't brede geno-
men* begrijpt niet alleenlijk dezege-
melde zee : maer daer en boven ook
de Myrtoofihe, Kretifche en ikarifche

zee. D'Egeefche zee.in 't algemeen,en
op'tallerbreetfte genomen, begrijpt

ook , behalve de bovengemelde zeen,
de Rkodifche en Karpatifche zee : ja de
gehele zeeftreke bezuide Klein Afie'.

gelyk uit verfcheide oude fchrijvers,

als Eudoxus, Strabo, Plinius,Mcla, en So~

linus, tegen malkanderen vergeleken,

te befpeuren is.

De Griekfche redenaer Ariftides

(telt de grenspalen der Egeefche zee
aldus. De zee Egeum, of Egee\che ze e,is

inliet midden vanden aertbodem en
zee allermeefl: geplaetft: ; latende

ten Noorde de Hellefpont , propontis en.

Pontus leggen: maer ten Zuide d'o-

verige zeen: want zy begint van de
voorde ofeerfte ry der eifanden af, en
eindight aen de Hellefpontifebe Straet.

Zy deile Afie van Europe , daer zy
eerft van den Hellefipont afwijkt , erï

heeft aen d'eene zyde de ftranden

vznjonia en Eolie, (in klein Afia) ere

aend'andere zyde Griekenlant Qn Eu~
rope.') Zulx deze zee alleen, onderde
zeen, het midden van gantfeh Grieken-

lant , met recht magh genoemt wor-
den: indien men op beide vafte landen

een eenigh flagh van Grieken (telt.

Herodoot noemt het hoogh Noor-
der gedeelte der Egeefche zee, byden
Hellefpont, de zee Egeum i defgelijx

fchrijft Thucydides, dat de bergh Athos,

(nu Monte Santo,ot Heilige Bergh,) die

ook hoog na 't Noorde, en tegen over

het eilant Lemnos legt , aen d 'Egee-

fche zee eindige. Gelijk ook Apollo-

niits het eilant Lemnos in d'Egeefche

zee (telt.

Thucydides fchijnthet gedeelte der

Egeefche zee, meer na 't Zuide, on-

trent d'eilanden Cyklades , óeHellani-

fche of Giekfche zee te noemen.
Strabo fchijnt d'Egeefche zee van de Lib. «,'

Myrtoofibe, lkarifche,KretiJche en Karpa-

leidt, ten Noorden , boven de Myrtoo- tifche zee t'onderfcheiden,en evenwel

j
d'Egee*



of ARCHIPEL.

fo diSa

lonichi.

Strab.

-^"Egéejche zee zeer verre uit te brei-

den , en geweldigh groot, inzonder-

tieit na 't Oofte, te maken : geiijk

hy aldus in zijn eerfte boek fchrijft.

Aen de Sicilifche zee raeken de

Kretifche en Myrtoojche zeen. De Myr-

toojche zee leit tuffchen het eilant Kre-

ten , en het landchap van Argia en

Attika , tot aen d' uithoek Sunium:

"nu Capo delle Colome'.Gelijk ook Straho,

in zijn zevende boek, de Mvrtoofcbe

'Kretifche,en Lj'hifcbe zee,van d'uithoek

Sunium af, tot aen Peloponnefus ftelt,

en afzonderlijk van d'Egeefche zee.

Aen de Myrtoojche zeeraekt, vol-

gens Straho, d'Egeefcbe zee. D'Egeefche

zeeisbefloten (of omgeven) met de

zeekuft van d'uithoek Sunium af, na

'tNoorde, en met de Macedonifchen

zeeboefem , tot het Cberronefus van

Thracie, en met den zeeboefem Me-
laiie's , 'nu Golfo Marifio ., en met het

lantfchap van den Hellefpont.

Defgelijx fchrijft Straho,ïn zijn ze-

vende boek, dat d'EgeumoïEgéfchezee

twee zijden van Hellas of Griekenlant

befpoele : welker eene zijde na 't Oo-
fte zier, en van d'uithoek Sunium töt

aen den * Thermaifchen zeeboefem , en

aen Thtffalonika , eene Macedonische

ftad,ftrekt-.en d'andere zijde van Thef-

Jalonika, tó't aen Strymon ; een vliet, die

nu strymono heet, en Macedonië van

Thracie fcheit.

D'Egeefche zee befpoelde ook, vol-

gens Mela, Plinius,Solimis en Straho,de

gehele Ooftzyde van Peloponnefus : ge-

lijk de Jonifche zee deffelfs Weftzyde.
NefTens Thracie is (zeidt Straho*)

eene zeeftrate van zeven ftadien wijt,

tufichen Sejlos en Ahdus : vvaer door

d'Egeefcbe zee en Bellefpont na 'tNoor-

denin een andere zee, dePropontis,

(nu Mare di Marmora genoemt) fchie-

ten : en deze weer in de pontus Euxi-

mts of Zwarte zee.

Daer na befpoelt d'Egeefcbe zee,
ten Oofte j de zeekuften van Karia,

Jonie , Eolis en Lycie , en Troas in Frygie,

lantfchappen van Klein Afie.

In d' Egeefche zee leggen d'eilanden

Cyklades en Sporades, en allermeeft het

eilant Delos , en die voor Karie , Ionie

en Eolis, tot in Troas, gelegen zijn: te

weten.d'eilanden Kês, Samos,Cbios,Les-

hus,Tenedns.-defgelijx die voor Grieken-

lant tot aen Macedonie,en liet aengren-

zend Thracie leggen : als Euhea, Scyrus\

Peparethus,L£mnus ,TbafusJmbriis,Samo-
thrace, en véle andere. Straho begroot
de lengte van deze zee op vierdui-

zent ftadien , 'dat zijn hondert eni

twintig Duitfche mijlen > endebree-
te op twee düizentftadien, of vier

en veertigh Duitfche mijlen en eeri

vierendeel. Zoodanig en zoo groot,

zeidt Straho, i's d'uitfto'rting der È-

geefcbe zee, n a ' t N oo rde.

Straho ftëlt na d'Egeefche zee , vare

den Hellefpont af, ook d'lkarifche erk

Karpatifcbe zet , tot aen d'eilan-

den Kreten, khodüs , Cyprus , .en de
voorfte delen van Afie , als byzori-

dere zeen : hoewel hy de Zeeftreke

van Rhoaus tot aen Cyprus , ook onder
d'Egeefcbe zee fchijnt te begrepen:
ais Uit zijn volgend fchijven blijkt.

Daer is een andere uitftorting of
uitbreiding van zee,van#Wwaf,(dac
i§ 't vaft lant Rhodus , tegen over het

eilant van Rhodus-,} dié de Pamfylifchè,

Egyptifche en ifffche zeé maekt , erk

eenparelijk of gelijkelijk ooftwaerts

na Cilicie , tot vijf duizerit ftadieri

verre ftrekt , vöo'rby Lycie, Pamphylïe

en de gehele zeekuft van Cilicie. Dati

men kan uit dit fchryven van straho

niet duidelijk befpeuren,ofhy aldaer,

door die zeeftreke,ook d'Egeefcbe zeé

verftaet, óf ónder dezelve zeeftreke

d'Egeefcbe zee begrijpt. Hoewel hy
aenftonts zich daer naverklaert, en

fchrijft , dat de zeekuft van klein Afie,

by Cilicie en Pamphylie , van den *
iffi-

* nu Gol-

fchen zeeboefem af, tot aen Karia en \° dl £-
'

. , .,-.-' • r
lazzo-het

Poma , met den Egeïim , dat is , Egeejcbe u itterfte

zee, omringt wort. D us Verre Straho. en oofter

Dies aldus, volgens Straho, d'£ gede
^
lte

n j- • - j . ,
van de

geejche zee aen dien oorr de gehele Middei-

zeeftreke , langs de Zuidkufte van lantfche

Afie, tot aen het uitterfte oofter ge-
zee'

deelte der Middellantfche zee ^ zou be-

grijpen: welke zeeftreke anders, na
de verfcheide lantfchappen , die zy
befpoelt, deLycifcbe, Tamfylifcbe eri

Cilicifche zee genoemtwert.
Straho ftelt, in zijn tiende boek, dé

Egeefche en Kretifche zeen , beide tot

grenspael dés eiiants van Kreten : ge-

lijk de Lyhifche of Afrikaenfcbe zee, ten

Zuide,en de Karpatifcbe zee,ten Oofté.

Defgelijx fchrijft ook solïnus , dat

A % Kre-
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Kreten ten Noorde met de Egee/cbe,

en met zijne eige, dat is, de Kreti-

fche, baren gebeukt wort: gelijk ten

Zuide met de Lybifche en Egyptifche

baren.

Ptolemeus ftelt alleenlijk de Kreti-

fche zee, ten Noorde tot grenspael,

van Kreten , ten Zuide de Lybifche,

ten Oofte de Karpatifche , en ten We-
fte d'Adriatifche zee.

Dies uit dit fchrijven van Strabo te

befpeuren is , dat d'Egeefche zee met
haer water niet dicht aen het eilant

Kreten gefpoelt hebbe^maer door mid-

del en tuflchen- komen van de Kreti-

jcbe zee: te weten , eerft de Kretifche en

daer na de Egeefche zee.

In een zelven zin is ook het fchrij-

ven van Solinus uit te leggen.

Eudoxus ftelt by Strabo het eilant

Kreten in d'Egeefche zee : hoewel niet

recht in den zin van Strabo. Doch al

andere oude lantbefchrij vers hebben

ook getwijfelt , in wat zee het eilant

Kreten gelegen ofte ftellen zy. Gelijk

ook Solinus fchrijft , dat het lich-

ter is Kreten te noemen , als vaft te

zeggen in welke zee het legge :

want zoodanigh hebben , zeidt hy

,

de Grieken die omvloeiende zeen

door malkanderen verwert en ver-

mengt , dat zy die byna alle, met
den eenen naem op den anderen te

hopen, verduifterc hebben.

Diodoor (chïjnt den naem van Egee-

fche zee, in eene zeer brede of ruime

betekenis, te nemen: want nahyde
eilanden , in den Oceaen gelegen , be-

fchreven heeft, zeidt hy de eilanden,

die in d'Egeefche zee , nefFens Grie-

kenlant, leggen , te zullen befchrij-

ven.

Onder die eilanden nu,die hy zeidt

in d'Egeefche zee te wUlen befchrijven,

rekent hy d'eilanden Samothracie,

Naxos , Svme , Kalydne , Rhodus , Kreten,

Tenedus , en de Cyklades.

Plinius fchijnt in 't twalefde hooft-

ftuk van zijn vierde boek d'Egeefche

zee in 't klein of ineen engbeftek te

nemen, en van de zee , in de welke hy
d'eilanden Cyklades en Sporades ftelt,

als ook van de ikarifche , Kretifche

en Karpatifcbe zee, te onderfchei-

den , en ten Zuide niet verder als

tot aen d'eilanden Cyklades uit te

HE ZEE
breiden : want hy ftelt, tot grenspael

van 7hracie, ten Zuide, d'Egeefche zee,

en befluit ten Noorde de Sporades en
Cyklades met dezelve Egeefche zee , ten

Oofte met d' ikarifcbe tttandenvzn A-
yfotenZuide met de Kretifche enKarpa-

tifche zee,en tenWefte met de Myrtoo-

fche ftranden van Attika. Hy maakt.in
't zelfde hooftftuk des zelven boeks,
de Myrtoofche zee tot een gedeelte

van de Egeefche : gelijk hy ook te

vore, in't zelve boek, fchijnt onder
d'Egeefche zee,de Myrtoofche zee te be-

grijpen : want hy ftelt onder Hellas,

dat is, Griekenlant , en ook noch in £-
geum of in d'Egeefche zee d'eilanden Iz-

chades,Scarphia,Karefa,Phocaria, en vele

andere eilanden tegen over Attika:

als ook het eilant Salamis , Eubea ,

Helena, Cea en p\yttalia. Al welke
eilanden , volgens zijne bepaling,

die hy aen de Myrtoofche zee geeft,

ook in de Myrtoofche zee leggen.

In zijn vierde boek fielt hy ook
hooger na 't Noorde d'Egeefche zee,

langs d'eilanden Tenedus en Chios , als

hier uit blij kt; dewijl hy een klip£#,
(waer van d'Egeefche haren naem zou
bekomen hebben,) tuflchen het ei-

lant Tenedus en Chios ftelt.

Plinius , in het zeven en twintig-

fte hooftftuk des achften boeks, om-
ringt Klein Afie, eigentlij k alzoo ge-

noemt, dat de lantfchappen van Phry-

gia, Myfia , Lydia en Karia begrijpt,

ten Wehe met d'Egeefche zee, enten
Zuide met d' Egyptijche en Pamfylifche

zee- Uit welke laefte bepaling der

Egeefche zee van Tlinius, met dezel-

ve ten Wefte , en d' Egyptifche zee
ten Zuide , tot grenspael van eigen

Klein Afic , te ftellen , blijkt, dat hy
d'Egeefche zee niet tot voorby de
Zuidwefte hoek van Klein Afieheeit
willen uitbreiden : naerdien hy aen-
ftonts, na d'Egeefche zee , ten Zui-
de van eigen Klein Afie , tot grenspael,

d'Egytipfche ftelt : en by gevolg heeft

ook Plinius het eilant Rhodtis niet on-
der d'Egeefche zee begrepen , dewijl

dat recht ten Zuide onder dit eigen

Klein Afie \e\t.

Dewijl dan , volgens plinius , d'E-

geefche zee tenWefte langs henede
kuflen van Klein Afie, tot zen fhracie
ftrekt, zoo heeft hy ook nootwen-

digh
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digh d'lkarifche zee onder d'Egeefche

begrepen: naerdien heteilant ikaros

in d'lkarifche zee ten Wede tegen

over de kud van Klein Afie lek. Daer

nochtans het eilant lkaros , volgens

rplinius
}
een der eilanden Cyklades of

. Sporades is : en hy d' Egeefche zee

ten Noorde tot grenspael van de Cy-

klades fielt. Doch Plinius en al andere

oude fchrijvers fprekenonbedendig,

twijfelachtigh en verwert van de

grenspalen der Egeefche zee.

plinius , als ook Solinus , fchijntj

doordenderden zeeboefem van£#-
pope , d' Egeefche zee te verdaen .• of

d'Egeefche zee in den derden zeeboe-

fem van Europe te (lellen. Deze derde

zeeboefem , als plinius fchrijft , be-

gint van de bergen Ceraunia, nu Monte

Chimera,en in Albanië gelegen,£daer de

twede zeeboefem van Europe , die van

Lacynium af begint, ophout) en ein-

dight aen den Hellefpont , en befpoelt

de landen van Macedonië en Thracie :

gelijk de vierde zeeboefem van Euro-

pe met den Helle/pont begint, en aen

den mont van den poel Meotis ein-

dighc : en d'eerfte zeeboefem van
•Nu Ka- * Qajes begint,en aen Lacinium eindigt.

Pomponim Mela daerentegen noemt
de zee, die Europe aen de Middellant-

fche zee in zijnen eerden zeeboefem

. ontfangud'Egeefche zeergelijk de zee,

die Europe in zijnen tweden of vol-

genden zeeboefem ontfangt,. in den
mont de Unifche, en meer inwaerts de

Adriatifche zee by hem geheten wort.

Mela. De Latynen ofRomeinen noemden
de zee,dieEurope in den keften ofder-

den zeeboefem ontfangt , de fhufche ,

en de Grieken de Thyrrenifche zee. Al-
dus ftelt Mela flechts drie zeeboefems

\mEurope aen deMiddellantJche zee,en

noemt den eerden zeeboefem , dien

Plinius den derden zeeboefem noemt.
Doch Solinus , na den voorgang

van pliniusSielt ook vier zeeboefems:

en defgelijx het begin van den derden

zeeboefem aen de Akroceraunifche ber-

gen , en het einde aen den Hellefpont.

Ook noemt Solinm dezen derden

zeeboefem nu den Egeejchen zeeboe-

fem , en dan d''Egeefche zee.

Verde- D'Egeefche zee, in zijne volle grote

g
nS,der of in het ruimde bedek genomen, be-

i'chezee. daet uit verfcheide zeen of delen:

HIPEL.
|

want men vind byd'oude Grieken en

Romeinen de gehele Egeefche zee in

verfcheide delen en zeen verdeik , en
ieder deel met eenen byzonderen
naem gedaght: als in d'Egeefche zee

,

(alzoin'tbyzondergenoemt:) Myr-

toofche , of Myrioifche , Kretifche , Kar-

patifche , en [karijche zee : waer by ee-

nige de Macedomfche , Griekfche , Eo-

lifche en Rhodifche zee voegen.

De bepaling der Egeefche zee , zoo
in 't groot, als in 't klein genomen,
is reeds te vore gezeir.

De Myrtou\che zee , of zee Myrtonm, Myrtoc^

begint , volgens Paufanias , van het ei- fcheiee.

lant Eubea , en fchiet langs het eilant

Helena , anders Kranaë, en nu Maèronif,

hene , en ftrekt tot aen Egeum of d'E-

geefchezee.

Tlinius komtbyna, in de bepaling

AerMyrtoo[che zee,met Paufanias over-

een:want Plinius ftelt, ten Noortoofte
van Peloponnefus , d'Egeefche, en ten

Zuid-ooftede Myrtoofche zee, die,van

den~Megari[chen zeeboefem begin-

nende, ganfch Attika befpoelt : dies

plinius de Myrtoofche zee, bewede en

bezuide. d' Egeefche zeefchijnt te del-

len.

Een gedeelte van d 'Egeefche zee wort
evenwel , volgens den zelven Plinius ,

aen de Myrtoofche zee gegeven : ge-

lijk ook Strabo een gedeekevan d'E-

geefche zee , de Myrtoofche zee noemt.

Dies dan aldus d'Egeefche zee de Myr-

toofche zou begrijpen.

Strabo dek in zijn eerde boek de

Myrtoofche zee , als ook de Kretifche

en Lybifche zee, aen de Sicilifche zee,en
dezelve Myrtoofche zee tuflchen hec

eilant Kreten , en de landen van Argia,

peloponnefus , nu Morea , en Attika.

Hy brengt de grootde brete van

de Myrtoofche zee op ontrent twaref

hondert ftadien , eeneftreke van ze-

ven en dertigh Duitfche mijlen, en

de lenghte de helft minder.

Hy plaetft in dezelve zee d'eilan-

dert Cythera , nu Cerigo, Kalauria, Egina,

(wiens oodzijde met de Myrtoofche

zee befpoelt wort, ) alsook 't eilant

Salamis , en eenige der eilanden Cykla-

des. Aldus breit Strabo de Myrtoofche

zee , met eenige eilanden Cyklades

in dezelve te dellen , verre na 't Oo-
de uit.

A 3 Strafa
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6 EG EESCHE ZEE
Stajfoftelt,inzijnachtdeboek,de[ Myrtous genoemt, dat gezien w-dr'r,

Myrtoofche zee, vand'uichoek Sunium
j

in 't varen van Gercflum, (eeneuit-

af, Cnu Capo delle Colonne,") tot 2en Pelo-
>

hoek van het eilanc Eubea , nu Negro-

ponnefus of M9rea:geW)k hy ook,in zijn ! ^0«te ) na Macedonië.

eerde boek.de Egeefche zee van d'uic-
j

Daerentegen hebben d'oude Grie-

hoek Sunium begint: welke Egeefche kengewilt, (als uit hetfchrijven van

zee aldaer, volgens Strabo , Pa.u\anias

en Plinius,zen de Myrtoo[cbe zee raekt.

Doch de M.yrtoofche zee was, als ge-

zeit is, een gedeelte van d' Egeefche

zee: want die befpoelde de geheele

Oodzyde van Peloponnefus : hoewel

ook de Myrtoofche zee eenige zee-

boefems van Peloponnefus met water

vulde: alsden Argolifcken zeeboefem,

nu Golfo di Engia genoemt.

Defgelyx fchrijft ook Mela, dat

het wijd- en verre uitfehietend Grie-

kenlant, (verda het lant van Attika

en Peloponnefus , nu More*} eerd de

Myrtoofche zeeaenraekt, endaer na,

fchietende van 't Noorde na 't Zuide,

ten Ooden tegen d 'Egeefche zee , en

ten Weden tegen de Jonifche baren

aenleit, dat is, met die beide zeen,

ten Oofteen Wede , befpoelt wort.

Waaruit blijkt, dat Melade Myrtoo-

Jche zee, ten Noorde , boven d'£-

geefche zee geftelt , of liever de

Myrtoofche zee , als een gedeelte,

onder d' Egee r
che zee , begrepen

hebbe •, dewijl hy, in het derde hooft-

ftuk van zijn eerde boek, 't zelve uit-

ftekend Griekenlant met d'Egeefche

doet bepalen , zonder de Myrtoofche

zee te melden.

Mela dek, in de Myrtoofche zee, de

eilanden Cythera, nu Cerigo, tegen over

d'uithoek Milea,nx\Maleo, gelegen: en

het eilant Theganufa, tegen over Akri-

ta , nu Cape Gallo , beide twee uithoe-

ken van Peloponnefus.

Ptinius delt flechtstwee eilanden,

als Egiala, nu Cerigo, en Glaukonne-

fus, inde Myrtoofche zee : hoewel hy,

volgens de bepaling, die hy aen de

Myrtoofche zee geeft , meer andere

eilanden in dezelve zee had moeten
plaetfemen niet Glaukonnefus en Egia-

la alleen; dewijl in die zeeftreke, die

vandenMegarifchen zeeboefem begint,

en gantfeh Attika befpoelt , d'eilanden

Egina , Salamis , en Kalauria leggen.

De Myrtoojche ofMyrtoufche , óf zee
rede der Myrtoum , wert alzoo , volgens fchry-

fehezeê. ven van *#«ww > na zeker klein eilant,

Naam-

Pdiifxnias blijkt,) dat de Myrtoofche zee
alzoo na M/rtiha zou genoemt zijn:

die van de Grieken voor eenen zoon
van Merkuur gehouden vvierdt , en

wagenaer van Enomaus, koning van

£/ij-,was.- want als dees Myrtilus, door
zijn fnoo beleit Pelops , zoon van Tan-

'

taltis, inden wagen-rendrijt met ko-
ning Enornaus , overwinnaer had ge-

maekt, met fneuvelen van Enomaus,

had Pelops den zelven Myrtilus , op
het eiïchen van zijn bedongen loon,

uit het fchip, in zee gefmeten, en
laten verdrenken. Na welken Myr-
tihsiedezt deze zee alzoo genoemt
was: als breder, in denaenvangder
befchrijving van Morea , verhaelt

wort.

Maer het dunkt Paufanias, dat de
fchrijvers van d'oude daden der ei-

landers van Eubea waerfchynelyker

fpreken , die zeggen, dat aen de
Myrtoojche zee de naem van eene
vrouwe of meisken , Myrto, gegeven
zy.

Het blijkt, voeght'er?.i«/a«/^byf

dat Pelops gene groote zeedreke over-

gevaren : maer van den mont van den
vliet Alpheus afgedeken , en aen de

icheeps haven van Elk gelant zy. Dies

is niet geloofelijk,zeidt hy.dat de zee

Myrtoum, of Myrtoofche zee , van Myr-
tilus dien naem bekomen hebbe : de-

wijl de Myrtoofche zee, van het ei-

lant Eubea af beginnende, aen d'£«

geefche zee drekt.

Solinm, met te fchryven , dat aen de

Myrtoofche en Hellefpontifche zeen , van

de toevallen der menichen , de na-

men gegeven zijn, fchijnt ook de

oorzake van de benaming der Myt-

toofche zee , op den toeval, tuflehen

Enomaus en Pelops, te brengen; hoe-

wel Solinus dien toeval niet uitdruk-

kelijk melt.

ptolemeits fielt de Myrtoofche zee

aen d'Oodzyde van d'EgeeJche zee,

nefFens en bewede Karia , een Iant-

fchap van klein Afie, en onderfcheit

dezelve zee van d'Egeefcbc en Ikari-

fche
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fche zee 5 want hy ftek vervolgens,

bewefte Klein Afie, (eigenclijk alzoo

gcnoemt,) d'Egeefche, ikarifche , en

Myrtoofche zee.

Ptolemeus ftek in de Myrtoofche zee

Arcefine, Belgialis-, Minyeia, etïAfiypalea,

zonder te zeggen, of het eilanden of

Kleden zijn.

Stephanus ftek , op het eilant Amor-

gos , drie fteden, als Arcefine, Minoa,

en Egialis. Dies miflchien ook Ptole-

meus,doar Belgialis, Egialis , door <JWi-

nyeia, Minoa,ei\ door Arcefine Arcefine,

en, door de namen dier fteden, de fte-

den van het eilant Amorgos heeft wil-

len verftaen. Waer uit dan blijkt, dat

ptolemeus het eilant Amorgos , dat ten

Noordwefte van het eilant Kês , nu

Lango, en ten Wefte verre van de vafte

kuft van Klein Afie Ieit , in de Myrtoo-

fche zee fchljnt geRek te hebben.

Doch andere houden. Minyeia voor

den naem van een eilant, en willen,

dat het nu Mandria zougenoemt zyn
Gelijkook Ajlypalea de naem vaneen
eilant is, dat verder na 't Zuide, en

voorby het eilant Kos , nu Lango , by
het eilant Karpathos, leit. Dies de Myr-

toofche zee, volgens 'Ptolemeus, dus

verre , ert tot aen de Karpatifche zee,

ten Noorde, zou geftrekt hebben.

Onder de later fchrijvers , en

Van deze eeuwe , ftek Laurenbergh

ook , in zijn kaerte van Egee\che

zee of Archipel , na den voorgang

van Ptolemeus , de Myrtoofche zee,

aen d'Ooftzyde van d'Egeefche zee,

te weten, tuftchen het lantfchap van

Karia, en-tuflchen d'eilanden Kês, Qnu

Lango , ) Klaros , Leros , Mineyia , (nu

Mandria, ) en Samos.

„. Gelijk nu het eilant Mandria, fal-

zoobyd Italianen genoemt)aen dien

oort gelegen is , daer Ptolemeus de

iJMyrtoofche zee ftek, en de zee, ront-

om het eilant Mandria gelegen , Mare

di Mandria , dat is , zee van Mandria,

van het Itaiiaenfch bootsvolk ge-

noemt wort, zoo willen Bautrand en

andere Mare di Mandria , of zee van

Mandria , voor de Myrtoofche zee ge-

houden hebben.

Doch dat de Myrtoofche zee dicht

bewefte onder Klein Afie , en aen de

ooftzijde der Egeefche zee, zou leg-

gen, gelijk Ptolemeus en zijne navol-
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gers willen , ftrijt tegen hetfchrijven

en gevoelen van Strabo , Paufanias,

Mela,Plinius en Solinus,die alle de Myr-
toofche zee zen deWeftzijdevan d'£-

geefche,[a.ngs de kufte van Peloponnefus,

nu Morea, £want de Myrtoofche zee
vult ook, als strabo fchrijft , eenige

zeeboefems van 'Peloponnefus met wa-
ter op ) en langs Attika, en ten Noor-
de van de Kretifche zee , en ontrent

het eilant Eubea ftellen. Doch om
Ptolemeus met Paufanias , plinius en
andere te vereenigen , zou men de
Myrtoofche zee van Ptolemeus voor het

Oofter gedeelte der gehele Mvrtoofche

zee kunnen houden : by aldien Mela ,

Plinius, Strabo, Paufanias en andere de

Myrtoofche zee tot zoo verre over de

gehele'Egeefche zee , van 't Oofte tot 't

Wefte, of van 't Wefte tot het Oofte,

uitgebreit hadden.Het welk evenwel,

uit hetfchrijven van Strabo, Paufanias

of van Plinius en andere, niet tebe-
fpeuren is.

De Kretifche of Kretenfer zee was Krcti-

alzoo na het eilant Kreten genoemt, fcheze<^
en wort eigentlij k by d'ouden voor
die zeeftreke genomen , die het zelve

eilant ten Noorde befpoelt.

Strabo ^.eh, in zijn zeven enachfte

boek>de Lybifche (of Afrikaenfche) Kre->

tifche en Myrtoofche zee vervolgens na

malkanderen , en de Kretifche naeft de

Myrtoofche zee : waeruit blijkt, dat

twee zeen, de Kretifche en Myrtoofche,

aen malkanderen gefpoek hebben.

Strabo ftek, in zijn zevende boek,

van T Sunium af, (eene uithoek van At-
tika,~)tot aen Teloponnefus , de Myr- tNuCa-

r, / i i in r < po delle
toofche , Kretifche en Lybifche ot Afri- Colonne.

kaenfche zee , met de zeeboefems, tot

aen de sikulifche o(Sicilifche zee. Ook
ftek Strabo , in zijn eerfte boek , ten

Oofte aen de Sikulifche (of Skilifche\

zee , de Kretifche en Myrtoofche zee.

plinius ftek ook de Kretifche na
de Sicilifche zee : die beide delen

van de grote Ionifche zee waren : ge^

lijk ook de Grieken , volgens den
zelven Plinius,de Ionifche zee in de Si->

cilifche en Kretifche zee verdeilden.

Defgelijx doet Plinius Peloponnefus, ten

Zuide,met de Kretifche,en,ten Wefte,

met de Sicilifche zee befpoelen.

Solinus ftek van het eilant Sicilië

af, tot aen het eilant Kreten , de Sikuli-

fche
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fche zee : en daerna de Kretifchs zee

,

diehy zeidtaen Pamfylia, een aenzee-

gelege zuider lantfchap van KleinAfie,

en aen d'Egyptifche zee te ftrekken.

Endoxus (ïdt , by Strabo, het eilant

Kreten in de Egeefche zee : hoewel niet

recht in den zin van Strabo. Daer

nochtans Strabo, defgelijx SoUnus,

het eilant Kreten ten Noorde, met
d'Egeefche en Kretifche zee doet be-

fpoelen. TenZuide wort hetzelve

eilant, volgens SoUnus , met de li-

byjche en Egyptifche baren befpoelt

:

of, volgens Strabo , met de Lybifche

zee , die aen d'Egypti/cbe zee raekt.

Ten Oofte fielt ptolemeus de Kar-

patifche zee, tot grenspael van Kre-

ten: gelijk ten Noorde de Kretifche;

tenWefte d' Adriatifche , en tenZui-

de de Lybifche zee. Doch het is lich-

ter , zeidt SoUnus, het eilant Kreten

te noemen , als vaft te zeggen , in

welke zee hetlegge: gelijk reeds te

voregezeitis.

Strabo (telt , ontrent het eilant Kre-

ten, inde Kretifche zee, d'eilanden

Thera , Anaphe , Dia , Jos , Sicinus ,

fherafia, Lagu[a , Phologandrus , Cimolus,

Siphnos en Meks : die alle benoorden

het eilant Kreten of Kandien leggen.

Djes strabo de Kretifche zee , ten

Noorde, boven het eilant Kreten,

tot zoo verre uitbreit , als deze

eilanden ftrekken.

Strabo doet ook de ooft- en zuid-

zijde van het eilant Egina , met de

Kretifche en Myrteofche zee , befpoe-

len : te weten , de ooftzijde mif-

ichien met de Myrtoofche , en de zuid-

zijde met de Kretifche zee.

Bofcbinoen andere houdende Kre-

tifche zee voor diegeheele zee, wel-

ke het gantfche eilant Kreten of Kan-

Jia,ten Noorden, befpoelt, tot aen

d'eilanden van Milo,Santorinoen Stam-

palia, benoorden het eilant aandien

gelegen.

Andere houden de Kretifche zee

voor die zee, welke ten Wefte aen

de sicilifche zee raekt , en van * Tena-

rum af, een uithoek van Peloponnefus
Matapau

f Morea, ten Noorde langs het ei-

Plin. tent Kandien, tot aen defTelfs uiterfte

Oofthoek salmone, ftrekt.

<n de Nederlantfche zeeboeken
wort het eilant Kandien niet onder de

EGEESCHE ZEË
Egeefche zee of Archipel gerekent;

maer dwers ten Zuide voor d' Archipel

geftelt.

Een gedeelte van de Sikulifcbe of

Sicilifche zee (die een gedeelte der

grote Ionifche zee is, welke Morea ten

Wefte befpoelt) daer het tenWefte
aen de Kretifche en Egeefche zee raekt,

en de Zuidkuft van Morea befpoelt,

wort nu van het kaliaenfche zeevolk

Mar di Sapienza,enby donzen de Wa-
teren van Sapienza genoemt , na zeker

eilant ofeilanden Sapienza , die onder
de kuft vznModm, eenezceftad van
Morea, leggen.

De zee van Sapienza , die ten Oofte Zeeoï
,

aen d'Egeefche zee of Archipel paelt, ^"sa-
maekt verfcheide golven otzeeboe- pienxa.

feros aen de Zuidkuft: van Morea:zh
de golf van Koron, de golf van Kole-

china, en golf Beatico.

D'lkarifche zee raekt, volgens Ikariiché

Strabo, ten Noorde, aen d'Egeefche,
zes'

tenWefte, aen de Myrtoofche, enten
zuide aen de Karpatifche en Egyptifche

zee: (gelijk aen de Karpatifche d'Egyp-
tifche zee paeldt,) en ten Oofte aen

de Weftkuft van klein Ajie.

D'lkarifche zee heeft , volgens Stra-

bo , het eilant ikarus voor zich leg-

gen. Maer hy ftelt daer en boven
ook, in d'lkarijche zee , d'eilanden

Samos, Kês, Pathmos, Leros en de Koraf
fies.

Pliniusftelt, in het elfde hooftftuk lib.4.s.s»

van zijn vierde boek, d'lkarifche zee
tüflchen d'eilanden Samos en Myko-

mis : gelijk ook Strabo het eilant ika-

ros by Samos ftelt.

plin'ms fchijnt d'lkarifche zee ,

ten Oofte van d'eilanden Cyklades

en Sporades te ftellen. Want de
Cvklades en Sporades (zeidt hy) zijn

ten Oofte met d'lkarifche ftranden

van Afie befloten. Dies hy ook
d'lkarifche zee tot aen klein Afie

uitbreit: gelijk ook de ftranden aen

dien oort, na d'lkarifcbt zee, hierom

d'lkarifche ftranden van Afie, byhem,
genoemt worden. Doch tevoren, in

het zelve hooftftuk , rekent hy ook
het eilant ikaros onder de Sporades.

Andere ftellen de ikarifche zee, Ricdoj t

van den Hellefpont ,of altoos van het

eilant Lesbos af, tot aen Gnydus , (een

ftad op het rafl lant van klein Afie,)

en
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en tof aen het eilant Seriphos,nuSerfiu.

D'lkarifcbe zee was, volgens Strabo,

plinim enSolinia, alzoo na het eilant

'Ikaros genoemt : gelijk het eilant

ihfros zelf, na ikaros , zoon van De-

dalus. Paufanias daer en tegen wil,

dat de ikarifche zee niet van het ei-

lant ikaros, maer van ikarus, zoon van

Dedalus, dien naem zou bekomen
hebben: als blijkt uit zijn volgende

fchrijven. Wanneer Dedahs, met zij-

nen zoon ikarus , uit vreze voor

de gramfchap van Minos , koningvan
* Kreten , van daer beflootte vluch-

ten , had hy fchepen , hoewel gene

grote , voor zich zelven , en voor

denzoon ikarus, gebouwt, en, be-

n effens de fchepen , zeilen verzon-

nen, die toen noch niemant uitge-

vonden had: ten einde zy, de wint tot

hun voordeel hebbende , de vloot van

Minos, die alleen met riemen voort-

gedreven wiert, zouden ontfnappen.

Wel quam Dedalus behouden aen

Jant: maer men zeidt, dathetfchip

van /&araj,door onervarentheit van de

ftierluiden, verongelukte : wiens lijk,

door de baren, ofvloet der zee, aen

een eilant, onder Pergamum, eene Had
van Klein Afia gelegen,dat toen noch
nameloos was, opgeworpen wiert.

Romende Herkules by geval aldaer,

kende hy het dode lijk, en had het

begraven .• alwaer, noch ten tijde van

Paufanias , eene kleine opgeworpe
aerde hoop op eene uithoek, die aen

d'Egeefche zee uitfteektjagh. Van de-

zen ikarus had het eiland en de zee

,

die het eilant omringt,de naem beko-
men. Dus verre paufanias,

De Karpatifche zee was alzo, vol-

gens Strabo , Plhüus en solinus ,. na
het eilant Karpathos , in dezelve gele-

gen, genoemt, en wort nu, op ita-

liaenfch, il Mare Carpathio, en enkelij k
ook il Carpathio genoemt,

D'e Karpati/che zee grenft, volgens
Strabo , ten Noorde aen de ikarijche,

en ten Wefte aen de Kretifche en Lybi-

fche,of AfrikaenfcheT.ee: gelijk ook
Ptolemeus , ten Oofte van het eilant

Kreten, de Karpati/che zee ftelt.

Tlinius ftelt, tot grenspael der ei-

landen Cyklades en Sporades , ten Zui-
de de Karpatifche en Kretifche zeen :

gelijk ten Noorde d'Egeefche zee.

in de Karpatifche zee leggen, behal-

H I P' E L,

ve Karpathus, vele eilanden , Sporades : strabo:

en allermeeft tuiïchen d'eilanden

KSs,Rhodus en Kreten. Waer onder zijn

d'eilanden Affypalea,felus, Chalcie : als

ook Nifyrus , Kafas, en d'eilanden Kaly-

dnes , (welke laefteeenigevoor d'ei-

landen Leros

,

en Kalymna houden) en
meer andere.

D'Egeefche zee , op haer groot- Archipel-'

fte en ruimde beftek, en voor die a
|
os -

zee-plasvanhet Oofter gedeelte der°eL
Middelantfche zee genomen , dat

ten Noorde de Zuider kuften van
Thracie , ten Wefte, de Oofter kuften Nu Rö>

van Griekenlandt, (als van Macedo- mania
?

nie , Theffalie en Peloponnefus , nu Mo-
rea

,
) ten Oofte de kuften vari Natoliën

of klein Ajie , en ten Zuide de kuften

van het eilant Kandien befpoelt , en
aldus aen dien oort Europe van klein

Afe fcheit , en uit d'Egeefche, Myrtoo-

fche , ikarifche en Karpatifche zee be-

ftaet, is narnaels by de later Grieken

,

meteenGriekfch koppelwoort , Ar-
chipelagos genoemt : gelijk ook de
Franken of WefterKriftenen vanEu-
rope , dien naem, na den voorgang der
Grieken , om die zeeftreke uit te

drukken , behouden hebben : hoewel
gebroken, en gefmeet, na ieders trant

van tale : want d'Italianen hebben die

zeeftreke Arcipelago t deSpanjaerts,
Archipelago,en de Neerduitichen, def-

gelyxde Franfen ,in 't verkort, Archi-

pel genoemt: hoewel delaetfte ook
Archipelague zeggen. Defgelijks wor-
den d'eilanden in de zelve zee ge-

legen ijole di Arcipelago vand'Italiaa-

nen genoemt.

De Turken noemen è' Archipel, op
Tntkïch/ikdeniz, of Akdins, dat \s,Wit-

te z^.-defgelyx de hedenfdaegfe G rie-

ken,^ een zelven zin, op Griekfcb

Afpra Thalaffa , ten aenzien , en toe

onderfcheit van de Zwarte zee, die

deTurken,in een zelve betekenis,/^-

ra Deniz , of Kara Dim, en de Grieken
Maura Tbalafia, noemen.

Dewijl nu d'Egeefche zee of Archipel,

door de Hellefpont,(alzo by ouds,en nu
Braccio di S. Georgio genoemt) en door
hare tweevoudige en dobbele Straer,

als stretto di Dardane/Ii , dat is, Straet

van Dardanellen , en Stretto di Galli-

poli, of'Straet van Gallipoli, tot in Mar di

Marmara, ofZee van Marmara, (en an-

ders Mare Albo , dat is , Witte zee , by
B d'Ita,
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d'Icalianen , en by ouds Propontis ge-

noemc , hare opening heefc, en door-

boort,) en het water van Mar di Mar-

mara, tot aen het kanael van Konflan-

tinopelen, gelijk ook dat van d'Egeefcbe

zee of Archipel, wit is, zoo hebben

hierom Briet, en eenige andere wei-

nige lantbefchrijvérs, d'Egeefcbe zee

of Archipel, tot aen de ftad Konftanti-

vopelen, (daer ontrent Mar diMarma-

ra eindight) en tot aen het kanael van

Konjlantimpelen , uitgebreit. Gelijk

ook de Turken , door de woorden
Akdcniz, dat is , Witte zee , niet alleen-

lijk d'Egeefcbe zee of Archipel; maer

ook Mar diMarmara, verftaen; hoe-

wel d'Italianen eigentlijk door Mar-

re Albo , dat is, Witte zee, de propontis,

ofMm di Marmara alleenlij k verftaen.

Doch dat d'Egeefche zee haer, on-

der dien naem, tot zoo verre zou
uitftrekken , ftrijt regen het gevoelen

van alle oude fchrijvers.

Wel maken Plinim, Soumis en stra-

^d'Egeelche zee, met de Hellefpont,

Propontis, Thracifche Bojphorus,oikanael

van . Konftantinopolen , en de Zwarte
Zee", tot een zelve en doorgaend e

zee : macr onderfcheiden evenwel

die by name van malkanderen.

In dien zin fchrijft aldus Plinius.

De wijde zee , leggende voor Ajie,

en van Earope, door hetuitftekende

{trant van Cherronefusfm Thracie, (of

hangend eilant) in 77j/v»rieafgefchei-

den, fchiet, met een fmalle door-

gang of kanael , tuflchen de landen

door, en fcheit, dooreene tuffchen-

wijte van zeven ftadien, Europe van

Afe : daer na wort de zee wyder, en

dan weer nauwer.D'eerfte engte wort
de Hellefpont, en de wij te de propontis,

en d'engtede Thracifche Bofphorus ge-

noemt.

Na dit gevoelen fchijnt ook Stra-

bo te hellen , daer hy , in zijn eerfte

boek, fchrijft, dat by het Cherronefus

van Thracie,eene Straet van zeven fta-

dien is,door welke Egeum,dat ïs,Egee-

\che zee, en Hellefpont, na 't Noorde,
in een andere zee fchieten, de Pro-

pontis genoemt: gelijk die weer in een

f Zwarte andere zee, + Pontus Euxinus genoemt,
ltorr. Dusverre Strabo.

Hoewel d'Egeefcbe zee, ten aen-

zienvanden loop der ftroomen,haer
water uit die zeen, als Hellefpont, Pw-

zee.
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pontis , en de Zwarte zee, ontfangt.

Het woort Arcbipelagos , na de

rechte Griekfche fpelling , is eigent-

lijk zoo veel als vorfl-zee, of prins-

zee, of opper- of hooft-zee gezeit 5 de-

wijl de groote menighte der eilan-

den, die deze zee begrijpt, haer

met recht d'opper-vorftelijkheit of

opperhoofdigheit, boven d'andere

zeen van die oorden, befchaert en
gegeven hebben.

Ten zelven inzighte hebben ook
de zeeluiden , zoo Italianen als Por-
tugefen en Neerduitfchen , na den
voorgang der Grieken , verfcheide

andere groote zeeftreken , daer in zy
zeer vele eilanden , op hunne eerfte

aankomfte, vonden leggen, met den
naem van Archipelago of Arcipelago

befchonken $ hoewel, tot onderfcheit

van eikanderen , den naem van het

naeft aengelege lant,of van d'ingelege

eilanden, gemenelijk daer byte voe-
gen. Maer deze Archipel van de Mid-
dellantfche Zee, wort, by d'onzen en
andere volken van Europe, enkelijk,

uitftekentheitshalve,d'/frc/;ij!>e/doo'r-

gaens genoemt.

Men heeft elf of twalefandere Ar-

chipeüen ofArcbipelagos,aen andere oor-

den der werelt , in den Oceaen gele-

gen, en ieder met vele eilanden bezet.

D'Italianen , na den voorgang der Verdei.

oude Grieken en Latynen, verdei- lingder

Ien ook d'Archipel in de Kretifche , Bofchm.'

Karpatifche, Mjrtoofche , ikarifche en E- di Arci-

geefchezee: welke zeen ieder ook en-

P

cla£°-

kelijkbyhen ilKretico, ilKarpatio , il

Mirtoo , il Ikario en il Egeo genoemt
worden,zonder den algemenen naem
van mare,dat is, s^.daer by te voegen.

De Kretifche zee wortby hen voor
,. 11 i-i „Kretifche
die gehele zee genomen , aie het

2ee>

gantich eilant van Kandien, ten Noor-
den, befpoelt, en totaend'eilanden

van Milo,Sautorino, en Stampalia ftrekt.

De Msrtoefche zee begint van die ei- Myrt0o-

landen , en eindight aen het eilant fche zee.

van Nikaria.

D'lkarifcbe zee begint van het ei-

lant Nikaria , en eindight aen het ei-

lant Andro en Samo , en ftrekt tot aen

het eilant van Scio , na 't Zuide.

D'Egeefcbe zee is die zee , welke* Een

van Capo di *Negroponte na 'tZuidoofte ^£™\
s

begint, en aen Scio eindight, en ftrekt Eubea.

aen de Stretto diCon/Iantinopofoi Straet

der
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.derZ)W<JMê//^,'enbefpoekalliecvaftl Aende Pamfylifche zëe raekt de*Of zed

lant , zo vanXlein Afie , ten Oofte, als * Cïlicifche zee, alzo na het lantfchap
' ^"cTcu

Europe, tenNoorde en Wefte.

De Karpatifche zee is die zee , die

alzoo na net eilant Raïpathus,nx\ scar-

panfo, genoemt wort, enrontomhet
Zelve eilant vloeiL

. Gelijk d'£geefche zëe,, (tuflehen

Europe, ten Weftê , en 'tuflehen klein

Afte, ten Q ofte, begrepen,) in ver-

fcheide zeen.als in "d'E'geefche Zee, (al-

zo in 't byzonder genoemt,) en in de

tJWyrtoofche, Ikarifche, Kretifch'e en Kar-

patifche zëë, by d'ouden verdeilt was,

alzoo wiert, na het eindigen dezer

Egeefche zee, het overigh Oofter ge-

deelte derMiddelantfche zee, langs

de zuidkuft van klein Afie gelegen ,

in verfcheide zeen verdeelt , als in de

Rhodifche, Lycifche, Pamfylifche, Cilici-

fche en Cyprifche zee % ieder zee alzo

na een der lantfchapperi van klein

jifie,d\e dezelve zee befpoeldt, ge-

noemt ; behalve de Cyprifche zee , die

alzoó na het eilant Cyprus , gelijk de

Rhodifche zet , na het eiian'c Rhodiu,

geheten was.

Lycifche
' De Lyc

'

lfc^e zee ftrekt, ria't Oo-
fte , van de Rhodifche zee af, ten Zui-

de langs het lantfchap vari Lycie ,

tot aeri d'eilanden of klippen cheïï~

dones , en eindight aen eene uithoek

van klein Afie), ha die eilanden, Capo

deïïe celidonia van het Italiaenfch

bootsvölk geheten : niaer wierd by
euds d 'uithoek van *Fatara , 'na de

bygelege ftad Patara , genoemt.

Aen de Lycifche zee grenft üe
Paynfylifche zee , alzoo na het lant-

fchap van pamfylie genoemt : welke
beide zeen, door d'eilanden of klip-

pen chelidones , van malkanderen ge-

ïcheiden waren.

De Pamfylifche zëë is, volgens
Strabo, ten Nöorde, omgeven met
d'uitterfte einden van RouCilicie, en
met Pamfylie en Lycie, tot aen het

vaft lant , tegen over het eilant Rho-
dus , en ten Odftë.met het eilant

Cyprus, en raekt tëtt züide tot aëri

d'Egyptifche zee. Strabo fchijnti

door deze bepaling, de Lycifche zee
ondet de Pamfylifche zee te begry-
pen: hoewel Plinius de Lycifche zeè
duidelijk van dè Pamfylifche zee bn-
èérfcheit.

zee.

Ziet

pag.82.

Pamfy-
lifche

Zee.

van
-f

citicie genoemt ; maeï 'dézee-.uC ie,Aa.

ftraet.tuflchen Cilicieen het eilant Cy- *r. 17-

pms, wiert byd'ouden , op Griekfch,
j£ari£a.

Aulon cilicius ,'datis, Cïlicifche kanaei^niz.

dootgaens geheten. :•

De zee, tuflehen cilicieen Syriè , Cyprifche

(welk Syie , ten zuide , daer tegen o- zee.

ver, in groot Afie\eiiy en tuflehen het

eilantcy/>ra*,wort,na het zelve eilant,

de cyprifche zee genoemt-.en bok d'lffi-

fche zeeboefem , na Jjfus , nu Ajaziói

éene vermaerde ftad van cilkie , eri

by d'Italiènen Golfodi Ajazzo , en by
d'onzen de Golf 'van Scanderona , en

Golf'van Aleffandretta* -- .-''.

Onder de zeekuften van Syrié),

wordt dezelve Middellantfche zee
de Syrifche ; onder Fenicie, de Few*
cïfche 3 by Sidon , de Sidonifche 5 by
Judea,dejudaifche of Joodfchej by
Palefltjri, de * Paleflyner , by t Joppe de * Ofzee

zee van Joppe, en by Egyptend'Egyp*^TFih
"

tifche zee genoemt. .Anders, wort ^Ex^%;
d'Egyptifche zee ook de Pharifchev-.

zee, na Pharos, (wel eer -een eilant

voor de ftad Alexandria, in zee ge-

legen) geheten. ;. ' ^
Ptolemeus ftelt d'Egyptifche zee

tuflehen Telufium, nu Belbais , eene
ftad van Egypten, en tuflehen Axilla,

eri breit dezelve by na tot apn her,
'

eilant £y/w, en tot aen de Pamfylï*

fchezee, met^ftj&vuït. ?

Makrobïïa hoèmt-hec gedeelte der

Middellantfche zee,, tuflehen klein^dm

Afie en Afrika , de zee Parthenium , of
Partheni\che^ zee. Parthenium is eeri

,

Griekfch vvoort , en zoo veel als

Maeghdélijk gezeit: waeróm die zee

ook de Maeghden zee genoemt wort,

Eenigen verdeileh de parthenifche

of Maeghden zee iri de Lycifche, Pam-

fylifche, cilicifche (oiififche,) Syrifche*

Fenicifche Si&onïfche , en in de kleim

i Jonifchezee. .

Eenigen houden dë
, Parthenifche

of Maeghden zee voor een en dezel- Zl"w -

ve, met den zeeboefem van Settalia.
pag '

De Syrifche zee (Bahar Alsjam ,
r

dat is , zee van Syrië , op Arabifch
Syri^

genoemt) begint van de 'ftad A-i^ef
jazzo , -en befpoelt dè 'kuftën van
Syrië, en ftrekt tot aende cyprifche

zee l of aen Amathüs., eene ftad op
B het
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het eilant Cyprus, en tot aen Korfeus,

een vliet van Ajte.

De Fenicifche of Sidonifche zee be-

gint vanden vliec Korfeus, en ftrekt

tot aen Gaza, een aenzeegelegeftad

in het lant van Paleftijn. De kleine

Ionifche zee begint van Gaza, en ftrekt

tot aen Egypten, en begrijpt de Pale-

.ftijner zee, en raekt eindelijk, ten

YVefte, aen d'Egyptifcbe of Phanfclje

zee.

Na 't einde der Partbenifcbe zee, dat

is,na d'Egyptifche zee , begint de Mid-
* Anders delhnifche Afrikaenfche , of * Lybïfcbe
Cyrenai- zee ^ jn >

t eng genomen
. Jie , volgens

' fchrijven van Ptolemeus , tuffchen de

Zuiderzeekufte deseilantsvan Kre-

ten oïKandien, en cufTchen de kuft van

Afrika , (te rekenen van de hoeve Ax-

illa tot aen de hoeve van Philenus oïA-

ras,~) en tuffchen de grootebinnenfte

Syrtis, befloten en begrepen leit.

Maer de Lybifcbe zee, in 'x brede

genomen,, begrijpt zoo wel de zee

voornoemt, als die gehele zee, die

begrepen is tuffchen een rechtelijn,,

gehaek van capoPaJfaro, d'Ooft uit-

hoek van het eilant Sicilië, tot aen

CapoKrio, de YVefthoek.van het ei-

lant Kandien , en tuffchen de kuft van

Afrika, die van de hoeve van Axilla af,

tot aen de kleine Syrtis ftrekt.

Van daer begint d' Afrikaen\cbe zee,

(waer in d'eilanden Malta, Lampadou-

ra en andere leggen ) en ftrekt tot

aen het eilant Sardinia: al waer die zee
i

aen de Sardinijche of Sartoojche zee

ftoot : alhoewel de Sardinijche zee,

aen de zyde van Afrika , eenfdeels

de Numidifche, en eenfdeels de Mau-
ritaenfche of Moorfche zee wort ge-

noemt. Maer de gehele zeeplas wort
nu de Barharifche zee , en van d'Italia-

nen Mar di Barbaria geheten , die uit

beide zeen , als de Numidifche en

Mauritaenfcbe , en uit d' Afrikaenfche

zeebeftaet.

De Mauritaenfcbe of Moorfche Zee

eindigt aen de Straet van Gibralter.

(]erAr. D'Egeefcbe zee, in haer grootfte

chipei. beftek,van 't Wefte tot het Oofte, ee-

c
ot van nomen , te weten van capo * Maleo, of

Matapan Capo S. Angelo, (d'uiterfte Zuidoofter
acht mij- hoek van Morea, tegen over hetei-

wefte

C
" *ant Ceri&° » nec eec^e eilant van d'Ar-

Capo chipei^) tot aen de Golf van Ajazzo,
IWaleo.

HE ZEE
het uitterfte Oofter eind der Middel -

lantfche zee, (gelijk strabo tot zoo
verre d'Egeefcbe zee fchijnt uit te

breiden) wort van eenige op negen
hondert duizentfchreden, dat zijn

negen hondert Italiaenfche , of twee
hondert vijf en twintigh Duitfche

mylen, begroot; hoewel andere die

zeeftreke niet meer als op zes hon-
derten tachentigh: en andere weerpto

»
Srïs

op negen hondert vijf en zeventig,

en zommige op duizent Italiaenfche Stra&-

mylen begroten.

D'Egeefcbe zee of Archipel, van 't

YVefte na 't Oofte, dat is, tuffchen

Europe of Oud Griekenland, als Morea ,

Acbaia en Macedonië , en tuffchen

Natoliaoi klein AJie, (gelijk PÏinius en
meeft al d'andere oudelantbefchrij-

vers d'Egeefcbe zee , en de hedendaeg-
fche d' Archipel fchijnen te nemen)
heeft verfchcide brete of lengte, na
de verfcheide afwykingen der tuf-

fchen beide gelege landen.

De grootfte lengte, te rekenen van
't YVefte na 't Oofte , tuffchen Capo

MaleOfOfSant Angelo,(.een uithoek van
Morea , by het eilant Cerigo , het eerfte

eilant ten YVefte van d'Archipel^) tot

aen Capo Perera(by het eilant van tan-

go , onder de YVefter-hoek van Na-
tolia of Klein Ajie) wort in dezeeboe-
ken en zeekaerten , na de ftelling der

hedendaegfcheftuurluiden, in rech-

te lijn , op twee en veertig Duit-

fche mylen , of hondert en acht en
zeftig Italiaenfche mylen, begroot.

YVant van Capo Maleo oïSant Angelo ,

tot aen het eilant Milo, zijn veertien

mylen : van Milo, tot aen het eilant

Morgo, twalefmylen: van Morgo tot

aen Capo Perera, of tot aen het eilant

Scarpanto , fin rechte lyn , ten Zuide
daer tegen over gelegen) zeftien my-
len : t'zamen twee en veertig Duit-

fche mylen. Van de Zuithoek van

Scarpanto, tot aen CapoTranquillo, de

Zuid-hoek van het eilant Rhodus ,

Ooftwaerts, zijn tien mylen : dies

de Ègeefche zee of Archipel , van
Capo Maleo , of Sant Angelo , af , tot

aen het eilant Rbodus , Qdatby eenige

voorliet laefce eilant van d'Egeefcbe

zeeof Archipel gefteltwort, gelijk

Cerigo 't eerfte) in rechte lijn, van

't YVefte na 't Oofte , eene ftreke

van
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:,;y,<:-- ,<t'twee en vijftigh Duit-
]
dicht bezuiden het eilant Scio gele

fche raylen in de grootite brete

lengte zal hebben.

Van Capo Sant Gioanno , d'andere

Zuid-hoek Van Rhodus,meet na 't Oo-
fte , tót aen Capo Baffo , de wefthoek

van Cyprus , zijn acht en veertigh my-
len: t'zamen eenefcreke van hondert

Duitfche mylen: by.aldien deze twee

en vijftig mylen van Capo Maleo af, tot

aen het eilant Rhodas, daer by gevoegt

Worden.

De zeefcreke van Capo Baffa , deüit-

terffe Wefthoek van liet eilant Cyprus,

tot aen de ftad Alexandretta , dicht by
deGolfvan Ajazzo,(het uitterfteeind

der MidJellantfche zee , na 't öofte, )

wort op vijfen zeventig mylen gere-

kent : maer van Capo Andrea , d'Öoft-

tioek van Cyprus, tot Alexandretta , op
zes en twintig.By deze vijfen zeven-

tig gevoegt , de twee en vijftig mylen
van Capo Maleo tot aen 't eilant Rhodus,

en d'acht en veertig mylen vznRhcdus,

tot aen capo Baffo, op Cyprus , zal de

gehele zeefaeke van Capo Maleo , tot

aen Alexandretta óf'Golf Ai Ajazzo , het

uitterfte Ooft eind der Middellantfche

zee, op hondert en zeventigh Duit-

fche, of zes honderten tachtighlta-

liaenfche, mylen uitkomen.

Anders wort de lengte,van't Öofte
tot het Wefte, aldus gerekent : van

Capo Bufa,de Noordwefter hoek des

eilants van Kandien (die met Capo
Maleo of S.Angelo,in rechte lijn by-

na zuide en noorde leir) tot aenCapo
SalomonL.d'Qofcer uithoek van Kan-
dien , zijn vijfen dercigh mijlen : van

Capo Salomoni , tot aen Capo Baf-

fo , de Wefter uithoek des eilants

van Cyprus, zijnachten zeftigh mij-

len : van daer tot Alexandretta of

zeeboefem van Ajaflb, vijf en ze-

ventigh mijlen: t'zamen hondert en
acht en zeventigh mijlen.

De brete der Archipel,van Capo del

Colonno,een uithoek van oud Grieken-

lant,5 °f^ mylen ten Zuidöoften van
het eilant Negroponte gelegen , tot aen

Kalaberno, de Weftkuft van Natolia,

of Klein A(ie , zijn een en dertigh mij -

len , Ooft ten Zuide : want van Capo

delle Colonno, tot aen het eilant Andrea,

zijn elf mijlen : van het Zuid-eind

van Andrea tot aen de klip Venetico,

of gen, zijn veertien mylen: Van daec
tot aen Calaberno , de Weft-kuft van
Natolia of Klein Afie , ontrent vier

mijlen „• t'zamen een en dertigh mij-

len.

Van Capo Volo , de Noorder uit-

hoek van de Golf van Volo, drie mylert
ten Noorde van de Noorder kuft van
het eilant Negroponte gelegen, tot aen
Capo Bababora,een Wefter uithoek van
Natolia , wort de brete der Archipel
vijfendertig Duitfche mijlen begroot.

Want van Capo Volo , Ooftwaerts,
in rechte lyn , tot aen het eilant

Schoppelo , zijn tien mijlen : van
Schoppelo tot aen het eilant Aifirati

'

9

of S. Strati , zijn veertien mylen : van
het eilant Aiflraii, (recht ten zuid-

Wefte , drie mylen van het eilant

Lemnos gelegen) tot aen Capo BababO"

ra, of uithoek van Natoïie, (ontrent

drie mylen , ten Noorde van het ei-

lant Metelina gelegen,) zijn elf my-
len ; t'zamen vijfen dertigh mijlen.

Ten Noorde, dicht na de kuft van
Thracie toe , is d''Archipel noch veeï

fmalder : want Van Capo Mönto Santé,

(een uithoek van Monto Santo,eertijds

de bergen Athos genoemt,)tot aen 't ei-

lant Samothracie, nu Samandrachi , zijn

vijftien of zeftien mijlen : en van daer
tot aen of by de kaep van de Dardanel-

len , en aen de mont van de Straet der.

Dardaneffen , vijf mijlen , t'zamen een
ftreke van ruim twintigh mylen.
De lengte der Egeefche zee of Archï*-

peUsan 't Zuide na 't Noorde, te reke-

nen van de Noord -zyde dés eilants

van Kandien af, tot aen de Zuid -kuft

van Thracie, wort in de zeekaerten op
ontrent vijfenzeventig mylen geftelt.

D'Egeefche zee of Archihel is met gji£n<jes£

eengroot getal van eilanden, voor- der E-

namelijk in het midden , als bezaeit ; £eefch
f

e

die by eenigen op zeftigh, by anderen Archi-

óp vijfen zeventigh , en by zommige pel.

op drie hondert , begroot worden.
Doch die laetfie brengen ónder dit

getal ongetwijffelt ook alle blinde era

nameloze klippen; rötfen, droogh»
ten en zantbanken.

Eenige, als Bofchino , üelleh zeven
grote, en achten negentig kleine ei-

landen: vier hondert acht en zeftigh

klippen, en hondert en zes en veer;

B 3 iigh
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'tïgh secche scoperte, een coperte (op

Italiaènfch alzoo génoemt) dat zijn

ope en bedekte drooghten, of zant-

ban ken of platen.

Van wege dit groot getal der ei-

landen , daer d'Egeefche zee of Archi-

pel, als meebezaeitis, wort dezelve

zee , by Ammanus , niet t'onrecht, op

Latijn, Mare Infulatum,dit is,eilanifche,

of eilantnjkezee, genöerht.

Zommige eilanden der Egeefcbe

zee , of Archipel, leggen onder de kuft

van klein Afie, en worden dienvolgens

onder Afie gerekent : andere onder

de' kuft van Eurepe , en worden ónder

Europe gerekent.

Eenige leggen in het Noorder, en

andere in het Zuider gedeelte : en ee-

ftige in 't Oofter , en andere in't Wef-

ter gedeelte der Archipel: want in die

deelen kanookd'£g<?e?jc/;£zee óf Ar-

chipel verdeelt worden : als in de zee-

kaertevand'/frc/W/tf/te zien is.

D'oude Grieken verdeilden al d'el-

landen der Middellantfche zee , in

grooteen kleine eilanden. De grote

eilanden wierden by hen ten getale

van zeven geftelt , als Sicilië, Sardinia,

Kreten, Cyprus, Eubea,Korfika,en Lesbas.

Ald'andere wierden voor kleine ei-

landen gehouden ; als die voorname-

lijk in het midden van d'Egeefche zee

of Archipel leggen.

P , De kleine eilanden,die in d'Egeefche

dènCy- zee °f Archipel leggen, wierden by de

klades Ouden in eilanden Cyklades , rontom
enSpo-

iiec e iiant Dgi0! gelegen , en in spo-

rades, die overal verfpreit leggen,

verdeilt.

Eenigen hebben ook den naem van

Cyklades tot die eilanden uitgebreit

,

die zeer verre van het eilant Delos

af leggen : want Stephanus rekent on-

der het getal der eilanden Cyklades

,

eilanden van Karie : als Kafos , Te-

los , Nifiros, ook Tragea, een eilant

van lome : en ikos en Peparetbos , ei-

landen van Macedonië.

Phnius befluit d'eilanden Cyklades

en Sporades, ten Oofle , met d'jkarifche

ftranden van Afie •: ten Wede , met

de ftranden der Myrtoofcbe zee van

Attika s ten Noorde, met d'Egeefche

zee -, en ten Zuide met de Kretifcbe of

Harpatifche zee.

[fidorus, na den voorgang van Ethi-

kus en Orofius , hout alle d'eilanden

van d'Egeefcbe zee voor Qklades , ten

getale van drie en vijftigh : welker
eerfte , ten Oofte , Rhodus is : ten

Noorde , Tenedos., : ten zuide, Kar-

patbus: en ten YVeffe Cytbera, svxCe-

rigo. Aldus noemt ook Beda Rhodus

het deurluchtigfte eilant der Cyklades.

Maer evenwel wierden by d'oude
Grieken en Latynen , door den naem

]
van Cyklades , eigentlij k alleen die ei-

landen verftaen , die in het ronde
rontom het eilant Delos leggen; gelijk

ook de haem van Cyklades zelf, be-
halve verfcheide oude fchryvers,

zulks duidelijk getuight.

Het eilant Delos lek, volgens stra-

bo, allermeeft in d'Egeefcbe zee : en

d'eilanden Cyklades leggen rontom
het eilant Delos , en hebben d'eilan-

den Sporades voor zich leggen. Van
wege hunne gelegentheit , in't ron- Mela
de, of in een kring, of dewylze Strab<v

in 't rond ofin een kring rontom het |JJ&
eilant Delos leggen , en , het zelve
omringen , wierden die eilanden cy-
klades genoemt : Want Cyklai of Qyklos

bediet op Griekfch , een ront of

krimg. Hierom noemt plinius het ei-

lant Delos het middenfte der cyklades.

Waerom men gevoeghelijk de Cy-

klades , op Neerduitfch, rontfelenof

kringelingen zou mogen noemen.
Maer d'eilanden Sporades wierden

alzoo op Griekfch genoemt , dewijl-

ze in zee hier en daer verfpreit leg-

gen , en niet in 't ronde by een, ge-

lij k d'eilanden Cyklades.

In 't begin, of aenvangkelijk, wier-

den fléchts twalef eilanden cyklades Strab:

geftelt : maer daer na zijner meer-
der by gekomen. Artemidorus fteit

by Strabo het begin der eilanden Cy-

klades van liet eilant Helena af , en be-

groot die ten getale van vijftien: als

Cea of Ceon , na by het eilant Helena

,

Cythnos , Seriphos , Melos , Sipbnos

,

Cimolus , Prepefinthos, Ólearus , Naxost

Parus , Syms , Mykornis , Tenus , Andros

en Gyaros. Strabo ftelt al d 'overige

eilanden onder het getal der twa-
lef: maer Prepefinthos, Iearos én Gyaros

geenzins.

Strabo ftelt d'eilanden Sporades in

d'lkarifcbe en Karpatifche zee , voor
d'eilanden Cyklades , en allermeeft

voof
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voor het flrant van Thoantium, een

uithoek van het eilant Karpathos , nu

'Scarpanto , na het eilant chalce toe ,

nader aen Europe , als aen Ajie.

In de Karpatijche zee leggen , vol-

gens den zelven 'strabo , vele eilanden

SporaJes , en allermeefl tuflchen d'ei-

landen Kos , RhoJus , en Kreten 5 als

daer zijn Ajlypalea. , Telos , Chalcie ,

Nifyrus , Karpathus , Kafus , Amor-

'qps , Lebinthos , Leria of teros , be-

neffens eenige kleine eilanden der

Niftriers, en d'eilanden KalyJnes gehe-

ten. Alle deze eilanden rekent Strabo

onder de SporaJes 5 maerniet Rhodus

en Kês. Zoo eenige ouden heb-
ben gewild, zouden d'eilanden, die

Homeer d'eilanden KalyJnes , noemt

,

SporaJes zijn. Andere hielden , vol-

gens Strabo , de twee eilanden Ka-

lydnes , voor d'eilanden Leros en Aa-

lymne, en dat die van Homeer, door
'den naem van Kalydnes, zouden ge-

meint of uitgeduidt worden.

Onder d'eilanden CyklaJes en Spo-

raJes zyn , Volgens 'strabo , eenige

eilanden edel , en andere onedel.

Mela fielt veertien eilanden, Cykla-

des geheten , als sicymts, Hipanos, Cyth-

nos, Sipbnos, Seriphos,Paros,Scyros,TenoSï

Mykonos, Naxos, Delos, Rhene en Andros.

Boven de CyklaJes fielt hy, midden
in zee , het eilant Kreten , nu KanJien :

daer na de eilanden Ajlypalea, Nauma-
cbos ,Zephyre, Crife, KauJa of GauJos,

drie eilanden Mufagoras , en het eilant

ÏEuftath Karpathos. Andere flellen twalef ei-

?° P10" landen CyklaJes , als Cythnos , Paros,

Amorgos , Delos , Tenos , Jcs , Seriphos

,

Mykonos, Syros, Sipbnos, AnJros en Na-

xos. Eenigen voegen'er Pholegandrus,

Sicinus, Jos en Cimolus by.

Mcla fielt de volgende eilanden

SporaJes , na d'eilanden CyklaJes , ten

getale van negentien : als Melos , Ole-

aros , ^giala , Cothon , Jos , Thia

,

Thera , Gyaros, Hyppuris, Donyja , Cianos,

ikos , Chalcia , {Varia , Cinara , Ni-

fj'ros, Lebynthos, Kalymnia, en Syme.

Maer het dient aengemerkt, datee-

nigen der oade lantbefchryvers het

een eilant onder d'eilanden Cyklades ,

en andere het zelve eilant onder d'ei-

landen SporaJes flellen : dies men van
het eigentlyke getal der eilanden, die

d ouden onder de CyklaJes of onder

H1PEL 1^
de SporaJes rekenden, geenbefchei-

delijkberight kan geven.

Mela fielt , behalve d'eilanden c/-

klaJes en SporaJes , in d'Egeefche zee ,

dicht by of onder Thracie , d'eilan-

den Thajos , Imbros , Samothracie , scan-

Me , Poliegos , Scyathos,Halonefos , Lem-
nos , Scyros , en , voor de Pagafeefchen

zeeboefem, ócyneihos: daer na Euheaz
onder de kufl van Attika , Helene en
Salamis : en ontrent Peloponnefus , ook
noch in d'Egeefche zee, het eilanr Pi-

tyufa, en dicht by het Epidaurifch

flrant, het eilant cy£gina : en voorden
Trezenifchen zeeboefem het eilant

Kalattria. In de Myrtoofche zee fielt

Mela het eilant Cythera, tegen over

d'uithoek Malea: enEnufa en Thega-

nufa , tegen over de uithoek Akrita.

Onder de kufienvan d'Afiatifche

lantfchappen , zijn de beroemfle ei-

landen , volgens Mela ,TeneJos 1 on-
der Troas, Lefbos: onder de kufl van

Jonie, d'eilanden Chiosen Samos : on-
der de kufl van Karie, het eilant kos I

maer onder Lycie, het e\\a.nt RhoJus,

en daer na het eilant Cyprus. ,

Op de kufl van Fenicie , fielt hy een
eilant AraJos : aen den Kanopifchen
mont des Nyls , een klein eilant

Kanopos : onder AlexanJria , Pharos :

'm Afrika, tegen over de grote Syrtis,

een eflant Kuteletos ; tegen over d'uit-

hoek van de kleine Syrtis, d'eilanden

Menynx en cerc'mna : tegen over de

zeeboezem van Karthago , d'eilanden

Tariches en Egathes , door den Room-
fchen neerlaegh gedenkwaerdigh.

Plinius fielt ook, naden voorgang

van Mela , byna al deze voornaem-
fle eilanden, onder de kuflen van

klein Afe : doch daer en boven ook
zeer vele andere kleine, en onver-

maerde eilanden,met vreemde en on-

bekende namen.

Plinius maekt het eilant Syros, het

uitterfle of buitenfle van d'eilanderit

CyklaJes : gelijk het eilant AnJros het

eerde der CyklaJes.

Tuflchen beide fielt hy de volgen-

de eilanden CyklaJes : als Tenos, My-
konos , Syros, siphmu, Seripbus , Prepe-

finthos , Cythnos, Delos, (het middenfle

der CyklaJes) Rhene , Olearos ,Paros, Na-

xus, en Scyros. Hy fielt het begin der

eilanden CyklaJes, van Gerejlum af, eeii
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uithoek des eilants van Eubea ,

nu Ne-

groponte.

Na de Cyklades fielt plinius de vol-

gende eilanden Sporades , als, Helene,

Pbocufi , Pbecajia , Scbinuffa , Phole^an-

dros , ikarus, te voore Doliche Macris

en Icbthyoefsa genoemt. Daer na ftelt

Plinius de volgende eilanden sporades,

door malkanderen,als Scyros,Jos,Odia,

Letandros , Gyaros , Syrnos , Cynethuffa,

Telos , C anders Agetlmffa ) Donyza ,

Patmos, Corafies , Lebmthus , leros , Cy-

vara, Sycinus, ( te vore£wöè') Heratia,

Cimolus of Echinuffa , Melos , (anders

Bybïis, Zepbyria, Mimallis, Siphnos, Acy-

tos: } daar na Macbia , Hypere , ( anders

eertijts Patage of Platage) nu Amorgos,

Polyegos, Phyle-fhera, (eertijts Ralifte')

Therafia, Automate (anders Hiera) Thia,

jos.Daemavo\genLea,Afcania,dnapbe,

Hippuris, (Hippurijsura) Aflypalea,Platea,

Camina , Azibintha , Lanife , Tra/e , Tra-

gia, Pharmacu\a, Tbechedia, Chalcia,

Calydna: op liet welk de fteden koos en

Olymna lagen : daer na Karpatbus, Ka-

Cos ; dan Rhodus. In denEuripus, nu

Golfo di Negroponte, ftelt plinius by na in

den eerften ingang vier eilanden Pa-

tatten, en in den uitgang het eilant

Atalante.

Voor den Pagafifchen zeeboefem

fielt Plinius d'eilanden Eiizychia , Ci-

cynethus, enScyros, (hetuitterfte of

laefte der eilanden Cyklades en spora-

des ~) Gerontia , Scadira , Thermenfs

,

Irrhefia , Solimnia , Eudemia , en Nea

,

dat aen Minerva. IvziWgh was. Voor

den bergh Athos, nu Monte Santo, üelt

hy vijf eilanden, als, Peparethos , Scya-

thos, lmbm,Lemnos,en Thajfos, eertyts

Eriaoï Erethria geheten , en einde-

lijk het eilant Samotbrace. Tufichen

Cherronefus, een uithoek of hangend

eilant van Thracie en Samotbracie , op

eenen afftant der weder zijde van

vijftien duizent fchreden , ftelt hy
d'eilanden Halonefos: verder, Gethrone,

Lamponia , Alopeconnefus , niet verre

van Celos , een haven van Cherrone-

fus, eneenige onedele eilanden.

Men heeft met recht te twijffélen,

of het eilant Delos mee onder het ge-

tal der eilanden Cyklades te flellen

zy , dan of het daer buiten te fluiten,

en voor een eilant op zich zelf te

houden zy : dewijl strabo , na den

Cyklades voorgang van Artemidorus , het ei-

xy.

HE ZEE

Of het ei

tent De
los een

van d'ei-

landen

lant Delos, niet onder het getal der

eilanden Cyklades ftelt: gelijk hy ook
d'eilanden Cyklades, de rontom rin-

gende, of rontom leggende Cyklades

noemt , te weten , ten aenzien van

Delos : rnetbyvoegen,datde cyklades

het eilant Delos beroemt gemaekt
hadden. Defgelijx fchijnen Tlinius,

enSolinus, naden voorgang van Pli-

nius, Delos onder de Cyklades niet te

rekenen: dewijl die beide fchrijven, .

dat de cyklades in een kring, rontom
Delos, leggen. Daer en tegen rekent

Melas Delos onder de £yklades, die,

volgens den zelven , alzoo genoemt
waren: dewijlze in een kring of ron-
de leggen; en niet vanwege hunne
gelegentheit , in een kring , om Delos i

want hy noemt Delos ook onder die

eilanden cyklades , die in 't ronde leg-

gen.

l'irgilius fchijnt d'eilanden spora-

des en Cyklades , onder malkanderen
te verwerren: want daer hy de fchip-

vaert van Eneas , door dezelve eilan-

den, befchrijft,doet hy Eneas aldus

fpreken : Wy maren voor by de op zee

verftrooide Cyklades. Waar op Servius9

tot verklaring , byvoeght : de cykla-

des worden verflrooit gebynaemt > de-
wijlze in gene zekere orde of rybe-
ftaen. Maer zy worden Cyklades ge-

noemt, niet van wegen de rontheit»

maer dewijlmen die op eene lange ry,

en met een langen boght, moetom-
varen , 't zy om d'uithoeken , of de-

wyl de zeen uit de natuur naby hét

lant ongeftuimer Zijn. Dan dit fchrij-

ven van Servius ür\]z tegen het gevoe-

len van alle oude fchrijvers , die hier-

om de eilanden Cyklades alzoo willen

genoemt hebben ; dewyl die in 't rori -

de, of dicht rontom het eilant Delos

in 't ronde leggen.

Diodoor noemt d'eilanden Cyklades,

kleine eilanden, ten aenzien van ande-

re groter eilanden, als Lef'bos, Kreten,

Rhodus, en andere.

De rontom leggende eilanden cy-
s

.

klades maekten by ouds het eilant

Delos roemruchtigh: welker eilan-

ders derwaerts , ter eere van Delos, zietpag

uit den naem van het gemeen , orakel 109.

raetvragers , offerhanden en ryen
van maeghden zonden , die op het

zMzntDelos grote panegyren ofkermis-

feeften aenrechten. Defgelyxfchrijft

Dioms
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Dionys Periegetes, dat de Cyklades

,

wanneer de ïchelle nachtegael op het

geberghte, inde Lente, queelt, al de

reien, de heilige panden, ter eere van

Pkebus, geleiden.

Diodoor vergelijkt d' eilanden Cy-

klades , in 't aenzien en opdoening

van verre uit zee, by de fteden,

dorpen en gehuchten van Egypten,

die op opgeworpe heuvelen leggen,

wanneer het platte lant, doorliet

water van den Nyl, overftroomt is.

Horatius geeft aen d'eilanden Cy-

klades, op Latijn, de bynamen van

Nitentes en Fulgentes, dat is, blin-

kende. Ook noemt hy de Cyklades ,

d'Egeefche Cyklades , van wegen hun-

jie gelegentheit, in d'Egeefche zee.

Gelyk ook de zee, in dewelke

d'eilanden Cyklades leggen, by ee-

nigen de zee der Cyklades genoemt
wort.

D'Egeefche zee is , als de Griek-

fche redenaer Ariflides , in zijne ora-

tie van d' Egeefche zee fchrijft, met
d'eilanden Cyklades verciert, als de

hemel mez fterren.

EL*
\J

ten zeggen, dat dePans en Satyrs*

doorheczaifoen desjaers vermaekt*
langs bergen en bomen galmen: want
zy heeft ook d'allermuzykffe goden,
tot hare burgers en inwoonders,
voortgebraght : als Apollo en Diana,
die Jupiter , aller vader , op deze
plaetfe des aertbodems geteelt

heeft , op dat die de volmaekfte in

het ftuk der muzyk zouden zijn.

Jupiter heeft Latone over drie andere
eilanden, na Delos, in het midden der
Egeefche zee, overgevoert , en aen
haer Minerva , tot geieitfier des

weghs , gegeven. Dus verre Ari(li-

Jes.

Plinius,Melas,Ptolemeus,en meeft al-

le andere oude fchryvers, hebben
d'Egeefche zee niet verder tenOofte,
als tot aen de Weftkuft van klein Afie,

uitgebreit , en dezelve kuft tot haer
ooftergrenspael gefteltj en die zee
nietvoorby de Weder kuft van klein

Afie , noch ook voorby het eilant

Rhodus uitgeftrekt.

Aldus was d'Egeefche zee, vol-

gens Ariflides , tot een fcheitpael tuf-

Egeefchë
zee

fcheid-

paektuf-

fchen

Oud- en
Nieu \

Grieken-

lant.

De zee-god Nereus wort gezeit, fchen gantfch Griekenlant geftelt : te

volgens Apgllonias, in d'Egeefche zee \
^tiQn, tuffchen oud Griekenlant, ia

'3g-35- zijne voornaemfte woonplaets te

hebben : gelijk Protheits , by den po-

eet VirgilhiSi gezeit wort in de Kar

-

patifche zeé zich t'onthouden. Or-

pheus noemt dezen Nereus den cud-

ften der goden , en Homeer enkelijk

den oudemen Virgilius op Latijn,Graw-

divus Nereus,dzt is,den overouden Ne-

reus.

Neptuin, zoo men Papinius Statius

gelooven magh , zou in d'Egeefche

kolk ofzee , by Tenarum , een uithoek

des lantfehaps van Lakonia, in Morea,

en nu Capo Matapan , zyne vermoeide

paerden in de haven leiden.

D'eilanden Cyklades waren, by de

fchez.ee
ou^ e Grieken en Latynen , door het

heeft voortbrengen van verfcheide goden
verichei- en godinnen , beroemt: gelijk ook

voorre" verfcheide eilanden aen den eenen

braghc. of anderen god toegewijd waren:

als het eilant Delos aen Apollo, Naxos
>olin. aen £>j0nyS f Bacchtu : als breder in

het vervolgh zalblyken.

D'Egeefche zee, als Ariflides fchrijft,

galmt het fchelfte der zeen , over

hare gaven en fpruiten: gelyk de poé-

Europe, en tuffchen nieuw Grieken-
lant , of klein Afe. Ten aenzien van
deze gelegentheit der Egeejche zee*

tuffchen beide deze Griekenlanden,
wiert Griekenlant in Europe, by d'ou-

de Grieken.Griekenlant binnen d'E-

geum, en nieu Griekenlant, of Grie-
kenlant in klein Afie, Griekenlant
over den Egeum genoemt. Alsin-
zonderheit uit het fchryven van
Paufanias te befpeuren is, daer hy
zeit, dat zeker Ariftomenes de Rho-

dier,oï geboortigh van bet eilant

Rhodus , over den Egeum, dat is , Egee-

fche zee , woonde.
D'Egeefche zee , of Archipel, maekt

verfcheide grote golven of zeeboe-
zems , aen de kuften van het om-
gelege vafte lant, als inzonderheic
aen Morea, Macedonia, Griekenlant,

Achaia, Thracie en klein Afie, diezy
met haer water opvult, en befpoelt.

Aen de ooftzyde van Morea beeft

men de golf van Napoli Ai Roma-
nia , en de golf van Engia : en tuffchen

beide de golf van Zitoiin: in Grie-

kenlant, de golf van Volo: 'mTheffa-

e tui

Zeeboe-
zemsder
Archipel;
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Uan de golf van Salonicbi, in Macedo-

nië de golfvan AJomama,dQ golf van

Monte Santo, en de golf vmConteffa,

'tufTchen Monte Santo enThracie , en

aen hec Ooft-eind van Thracie , de

golf van Kardiano, of Magarifio ,by

oudsAieï«genoemt.

Aen de Weftzyde van £/«» ^

,

onder de kuft des lantfchaps van

'Troias , is de golf van Landramiti of

Adramantinó. Daer na is de voor-

naemfte zeeboefem de golf van Smyr-

ne: daer na de golf \znStantio. Aen
de Zuidzyde van klein Afie is de voor-

naemfle zeeboefem de golf van Ma-

kan , anders de dode zee by d'onzen

geheten, zeven mylen beooften het

eilant Rhodw gelegen.

Behalven deze rnaekr. d'Egeefche

Zee of Archipel verfcheide andere

kleine zeebodems, aen de gemelde

kuflen van het vafle lant.

Woeft- Op d'eilanden Cyklades was, vol-
heic der ' y- t • ^- i i j
eilanden gens fchryven van Diodoor , by ouds

CykJades. eene grote woeftheit. Maar als Minos,

zoon van Jiipyn en Europe, koning of

Iseftierder des eilants van Kreten, nu

Kandien , door maght van zijne lant

en water krygsheir , de voogdyfchap

der zee bekomen had, zond hy vele

kolonyenuit Arrtewderwaerts over ,

en maekte ook , na de landeryen by

loting uitgedeelt te hebben , de mee-

fte Cyklades bewoonbaar. Hy braght

ook geen klein gedeelte van d'Afia-

ti/che zeekuft , onder zijn gebiet :

waarom ook de havens der eilanden

en die van Afie, met dennaem van

Apollon.Kretenfers vermaert waren, en ook

Mincïa'cs genoemt wierden.

Na Minos reeds zeer maghtigh

geworden was , en zijn broeder

Rhadamantus tot deelgenoot des ryx

aengenomen had , begon hy op hem,

over den roem van zyne reghtvaer-

digheit, wangunftigh en nydigh te

worden. Dies Minos Rhadamantus,

om hem verre van kant te hebben

,

na d'uitterfte grenzen zijns rijks

verzond. Rhadamanthus braght zijn

leven op d'eilanden, onder Jonie en

Karie , twee lantfchappen in klein Afie

gelegen , over : want men zeidt niet

weinige eilanden , en vele aen zee

gelege landen van Afie, door hem
verkregen waren : dewyl die zich

H E Z E E

.Argo.

naut.

alle, om den roem van zynerecht-

vaerdigheit, vrywilligh aen hem over

gaven. Men zeidt hy Erythrus , een

derzoonen Erythry (die zyneonaem
aengenomen hadden) aenmoedighde,

om eene ftad, nazynennaem.in Afie

te ftighten,en hem het rijk beval.

Maer Enopion , zoon van Ariadne,

dochter van Minos, maekte hy eige-

naer of vorft van het eilant Chios,

Dees Enopion wert by eenigen voor
eenen zoon van Bacchus gehouden,
en gezeit het wijn maken van den va-

der geleert te hebben. Maer aen
elk van zyne andere overften gaf

Rhadamanthus , eene ftad of eilant : te

weten, aen Thoas het eilant Lemr.os,

aen Enggeus 't eilant Cyrnus , aen Pam-
pljylus het eilant Peparethus , aen Enan-
beus Marionea , aen Alceus 't eilant Pa-
ros, aen Anius 't eilant Delos , en aen

Andreus een eilant, dat van dienden
naem van Andros behield. Dan al deze •

dingen waren voorde tyden des Tro-
jaenfchen oorlogbs gefchiet.

Maer wanneer, na de verwoefting

van Troje , de Karen , volken van
Klein Afie, in middelen en rijkdom-
men toegenomen, en zich deheer-
fchappye der zee toegeeigent had-
den , braghten die ook d'eilanden

Cyklades tonder : welker zommige
zy , na het uitdryven der Kreten-
(ers ,zicheige maekten, en andere
met gemeen recht, beneflèns d'ou-
deinwoondersvanjereteK, bewoon-
den. Dus verre Diodoor.

In het ftellen der oude inwoon-
ders van d'eilanden Cyklades, en van
andere eilanden van dien oort, vër-

fchilt Tbucydides van Diodoor: dewijl

deerde fchrijft, dat.al voor de tijden

van koning Minos, en voorden Tro-
jaenfchen oorlogh , de Karen, en,

beneffèns hen, de Feniciers , die mee-
fte eilanden zouden bewoont , en

zich met de roof of vrybuit erneert

hebben. Het welk , zeidt Tbucydi-

des , met dit tuighteken kan bewe-
zen worden s naerdien , wanneer het „"'

eilant Delos, indenPeloponnefchen
oorlogh, door d'Atheners gezui verc

wiert , met het flopen van de graf-

ftedenof dootkiften der genen, die

op het zelve eilant geftorven wa-
ren (verfta de Feniciers s want de

oude

P ag-



oude Grieken verbranden hunne Iy-

ken) meer als de helft voor Karen

erkenc wierden,zoo aen het flagh van

wapenen
ven waren, als aen de wyze of ma-
nier zelve, op dewelke die noch by

zynen tijt begraven wierden. Want
de Karen (als zeker oud uitlegger

van ThucyAides toe verklaring by-

brengt,) begroeven by de doden

een klein fchilt, en een kam van een

ftormhoet , tot teken van hunne

vont van fchilden en kammen van

ftormhoeden.
inos Minos (d'oudfte der genen , dien

Scn ^«cfdides, uit horen zeggen, kende)

Mades, bemande eene vloot, beheerde het
lucyd. meefle der Griekfche zee, (te vore de

Karifche zee genoemt) en heerfchte

over d'eilanden Cyklades , en was de

eerfte,die de meefte eilanden bevolk-

te. Na hy de Karen.de zeerovers, van

d'eilanden verdreven , en de zeerove-

ryen, zoo veel in zijn vermogen

was , uitgeboent had , om zelf d'in-

komften te trekken , fteldehyzyne

zoonen tot overften of opperhoof-

den der eilanden Cyklades.

Na Minos dan eene vloot gebouwt,

de zeevooghdyfehap bekomen, en

de zeerovers uit zee geboent had

,

voer men vry enveiligh ter zee over

en weer.

D'eilanden Cyklades worden by A-

pollonius , na dezen Minos , koning van

(Lreten , dewijl d'eilanden Cyklades on-

der zijngebiet geftaen hadden, Mi-

noides genoemt.

D'aeloude Griekfe volken, als Ka-

ren , Jonen en Doren hebben , vol-

gens Herodoot, by ouds alle d'eilanden

Cyklades bewoont. De Karen ftonden

onder Minos, koning van Kreten , en

wierden Lelegers genoemt. Zy be-

taelden gene fchatting aen Minos;

maer ruften, op zijn verzoek en be-

hoef, fchepen toe. Daer na trokken

Zy van d'eilanden , en begaven zich

op het vaft lant van klein Afie , met

der woon , en noemden het geweft,

dat zy bezaten , Karie.

Een langen tijt na het vertrek der

Karen, verhuifden ook de Doren en

Jonen van d'eilanden , en quamen
op het vaft: lant wonen.

De Jonen , die onder gelei van

jttfM, zoon van Xuthus , uit Athe-
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nen trokken , hebben , 200 Velltius

Paterkulus getuight, vele eilanden ia

d'Egeefche en Jkarifche zee , als Samns,
met het welk zy begra- Chios, Andros ,Tenns , Paros, Delos , en

andere onedele eilanden , in bezit
genomen. Aenftontsdaer natrok-
ken d'Eolers uit het zelve Grieken-
lant , en namen, na lang omher dolen,
gene minder deurluchrige plaetfen in;

en (lichten vele beroemde fteden,
als Smyrne , Cyme , en , op het eilant,

Lesbos , de fteden Antiffa , Myrine
Mpilene , en andere fteden. Zy na-
men ook het edelfte gedeelte van de
aenzeegelege lantftreke van klein Afie,

1

dat namaels, na hen, Jonie genoemt
wiert, in bezit. Want als de Grieken
van groot Griekenlant, (voegt Velleius

daer op) by ouds, te rijk van jong-
manfehap geworden waren, en hun
klein lant hen alle niet kon bevangen
noch voeden, ftorten zy zich na d'ei-

landen van d'Egeefche zee, en ia klein

Afie, uit , en noemden geen klein ge-
deelte na hunnen naem.

Maer Vellems fchijnt hier te dolen,

met te fchryven , dat Jon kolonyen
na Afie, en op d'eilanden,zoude over-
gevoert hebben : dewyl Strabo en
Pau[anias melden, dziNeleus, en de
nakomelingen van Kodrus, laefte ko-
ning derAtheners, uitAttikaoï A-
tbenerlant, ter kolonye zouden ge-
zonden zyn : want Jon voornoemt,
zoon van Xttthiu , was byna twee
hondert jaren, eerder ofvroeger, als

deze kolonye of volkplanting van
Neleus , en van de nakomelingen van
Kodrus, gefchiet was.

Wanneer Darius, volgens Herodoot,

koning van Perfie,(die, ontrent op het

jaer vier hondert ennegentigh voor
des Zalighmakers geboorte, nafoww-

byfes in 'c ryk gevolght was ) door
zyne oorloghs-vloten , toen hy te-

gen Griekenlant oorloghde , d'eilan-

den, onder het vaft lant van klein Afie

gelegen , als Chios , Lesbos en Tencdos,

verovert had,beftont hyook het ei-

lant Naxos , en andere eilanden cy~

klades , op aenraden van Arifiagoras,

in te nemen : hoewel d'aenflagh op
het eilant Naxos mislukte. Echter be-

fpeurt men uit het fchryven van He-
rodoot , dat Darius namaels d'eilanden

Cyklades ook fchijnt verovert te heb-

ben : dewyl Herodoot melt , dat , voor

C z den
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den aenflagh op het eilant Naxos,

noch niec een der eilanden onder Da-

ritu (tont. Als of hy daar mede te

kennen wilde geven, dat die eilan-

den namaels onder hem quamen.

Gelyk ook Thucydides fchrijl'c, dat

Darius d'eilanden , met de vloot der

Feniciers, zou t'ondergebraght, en

over dezelve, als Plato, in zijn Me-

nexenus, beveftight ,
geheerfcht heb-

ben. Maer die eilanden wierden

weer, aenftonts na den Griekfchen

oorlogh , door Xerxes , zoon van

Darius , verloren : dien d'eilanden,

tuflchen d'eilanden of klippen cya-

nes, aen de mont van de Zwarte

Zee, en tuflchen Triopium, een uit-

hoek des laritfchaps van Karie, in

klein Afie, en tuflchen Sunium* , eene

uithoek vznAttika, ofAthenerlant,

gelegen, galeyen verfchaften.

Ook bleven onder hetgebiet van

Xerxes navolgers ,
gene andere eilan-

den, als Cyprus en idazomene , als blykt

uit het vormelier der Antalcideefche

vrede:gelijk by Xenophon,\n zijn vijfde

boek , te lezen is. Klazomene was toen

een klein eilant van KleinA(ie,volgens

tbucydides: maer wiert namaels aen

het vaft lant van Klein Afie gehecht.

Koning Ajfuerus (lelde ook, in het

Koning twalefde jaer zyns rijks, op d'eilan-

den van de zee, (dat is, van de Mid-

dellantfche zee) en op al het lant,

fchatting: als in het begin van 't elf-

de boek van Eflher te lezen is. Waer
uit blijkt, dat dees Afiuerus voor een

en den zelven met den gemelden

Perfifchen koning Darius magh ge-

houden worden : naerdien Darius

ook, by de Perfianen , volgens fchrij-

ven van Herodoot, een kramer en

woekenaer genoemt wiert.

Konon , admirael of vlootheer der

Atheners, wanneer die tegen de La-

cedemoners oorloghden, en de Lace-
Diodor. demoners de heerfchappye der zee

verloren hadden , kreegh d'eilanden

Cyklades op zyne zyde.

Chabrias , veltoverfte der Athe-

ners, trok na d'eilanden Cyklades, en

braght d'eilanden Peparethus, Sciathos,

en eenige andere , die den Lacedemo-

ners toegedaen waren, onder den

eedt.

Alexander de Grote had ook de

ESCHE ZEE
meefte eilanden Cyklades onder zyne Onder

gehoorzaemheit gebraght.
if rT"'

De Romeinen bezaten, als Appia- Grote.

tnemeo.

Ier

uanen.

Onder

Onder-

rus

Diodor.
Onder
d'Athe-

ners.

Diodor.

mis getuight, de heerfchappye van al Onder

d'eilanden der Middellantfche zee.

Ook was keizer Antoninus niec min
heerfcher over de Middellantfche

zee, als over al d'eilanden van de

Middellantfche zee.

Namaels kregen de Griekfche kei- 0nd
zers d'eilanden van d'Egeefche zee, of deGrie-

Archipel, in bezit; die, na de verdei- ken -

ling en fcheiding des Roomfchen
rijx, hunnen zetel in Nieu Rome, te

voore Byzantium , en namaels Konflan-

tinopolen , federt Kenftantynd'eerfte ,
ge-

noemt, geveftight hadden.

De Genuefen hebben ook wel eer onder'

zeer vele eilanden van d' Archipel in de Ge-

bezit gehad. nuefen '

Voor naulix drie eeuwen (tonden Onder
al d'eilanden van d' Archipel, en an-deVens.

dere van dien oort, onder het ge-

biet en gehoorfaemheit der Vene-
tianen. Doch de Turkfche keizers

hebben hen die allenskens, het eendeTur-
voor en het ander na , afhandigh ge- kea*

maekt , als in het befchryven van
elk eilant in 't byzonder zal verhaelt

worden. Alleenlijk bezitten de Ve-
netianen heden twee eilanden, voor
aen in d' Archipel gelegen , als Ser/go

en Tino : beneffens drie eilanden , of

liever klippen , onderde kuft van het

eilant Kandien, als Karabufa , Suda en
Spina Longa, die zy, federt het lae-

(te verlies van het zelve eilant Kan-
dien , op 't jaer zeftien hondert negen
en zeftigh, in bezit behouden, en met
kartelen gefterkt hebben.

Al d'eilanden van d'Egeefche zee Heilza-

of /frc^i^/genietengefamentiijkeen meiuchi

heilzame en zeer volmaekte lucht :
dertgee

... , . ichez.ee
als uit het geen, dat zy voortbrengen, t Ar-
te befpeurenis; dewijl al wat op die chipel:

eilanden groeit, van eene ongemene
deught , goetheit en fmake is. Des-
gelyx braghten al deze eilanden in

aeloude tijden (gelijk ook nu noch)
zeer treffelyke wijnen voort, en
worden daer over ook by verfcheide

oude fchrij vers, met roem, gedaght.

Ook valt 'er veel honigh : gelyk men
op d'aeloude penningen van verfchei-

de eilanden druiftroffen,ten teken der

wijnrijkheit, vintgeflagen.

Ten
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Ten tijde des Griekfchen keizer- I

rijks, was niet een eenigh eilant van

& Archipel onbewoont .• als de voet-

ftappen en kentekenen van gefloopte

fteden, kaftelen, tempels, beneffens

marmere flukken en brokken van

kolommen en beelden , genoegh-

faem doen blyken en getuigen , en

byna op elk eilant gevonden wor-

den. Maer met den val des Griek-

fchen rijks, namen die eilanden af,

nazy door de Korzairen of vrybui-

ters begonnen geplaeght te worden

:

waer door vele eilanden ontvolkt

wierden : gelijk die noch allen daeghs

meer en meer verlaten worden , en

tot een doennietblyven leggen: zulx

naulix meer als de naemdaer van o-

vergebleven is. Heden zijn naulix

de groote eilanden , die bemuurde
fteden hebben, bewoont ; zulx d'an-

dere weinigh bebouwt of bewoont
zijn.

De hedendaeghfeinwoonders van

d''Archipel zijn meeft Grieken , die

zich , federt het veroveren van de

ftad Konftantinopolen , door den Turk-

fchen keizer , op 't jaer 1453. op
dezelve begeven hebben ,• hoewel

ook voorhene vele met der woon
zich op dezelve geveftight hadden.

De reft zijn Turken ; doch men
heeft 'er wel zes mael zoo veel Grie-

ken, als Turken. Weinige volken

van anderen landaert houden zich op
deze eilanden met der woon.
De Griekfche inwoonders van al

d'eilanden van d' Archipel, en andere

van dien oort, die onder hetgebiet

van den Groten Heer ftaen , betalen

jaerlix voor hunne vryheden , aen

den zeiven, tot karatfcb , of hooftgelt

,

eene zekere fomme geit.

D'eilanden SciotnLeshos geven elk

achtien duizent ftukken van achten

,

of ryxdaelders

Naxos zes duizent

Milo, Paras, en Aufos , elk

drie duizent

Scyres twee duizent

Zea zeventien hondert , en
j

voorthiendez5oo. Wdaeld
Andros vierduizent vijfhon-

dert, en zes duizent en

acht hondert ryxdael-

ders, voor tiende.

Negroponte hondert duizent

Mikone drie duizent zes
j

hondert J
De tienden worden aen de Beys erf

JYayivouden betaelt,die voor deze pen-
ningen zeker getal van galeyen, ten

dienfte van den Groten Heer , zonder
zyneonkoften,moetenonderhouden.

D'eilanden Naxos, Metelino , Samo
en Andros , houden elk eene galeye

:

het eilant Scio twee , Mikone en Seri-

pho elk ten:Negroponte zeven, en alzoo

de andere eilanden , elk na gelangh

van zyne maght en middelen.

De Be) van het eilant Stanchio of

Lango, die als een luitenant van den

Bev van Rhodut is, onderhout flechts

eene galey.

De Venetianen halen ook jaerlix

brantfchatting" uit eenige eilanden

van d'^rc^e/.fchoondie onder hen
niet ftaen : maer dit wort door de
Griekfche eilanders,volgens verdrag,

aen hen gegeven, om in ruft en vrede

te zitten, en niet overvallen of uitge-

plondert te worden: dewijl de meefte

eilanden van fterkte, tot tegenweer,

ontbloot zijn. Gelijk dezes lopen-

den jaers, in Bloeimaent, de Vene-
tiaenfche admirael.eene fchatting van

een goede fom van realen , uit dezel-

ve eilanden van d' Archipel ophaelde.

De Turken komen dit Karatfch

of hooftgelt allejaers, met galeyen,

van de Grieken invorderen.

Deze orde wiert , in het ftuk van

fchatting, in tijt van vrede , voor
dezen laeften oorlogh met de Vene^
tianen,onderhouden. Maer federt het

ontftaen van den laeften oorlogh met
de Venetianen , heeft ieder eilant veel

meer tot Karatfch of hooftgelt moeten

opbrengen, en elk ook meer galeyen

,

tot befcherming des Ottomanfchera

ftaet, moeten onderhouden.

Al d'eilanden van d' Archipel ver- Qpd'ei-

fchaffen , en trekken ook weinigh landen

koopmanfchappen : dewijl daer op v
£"

d'Ar°-

weinigh ot geen handel gedreven valt wejj

wort. n'gh

Milo verfchaft niet als alleenlijk feL.
eenige koren-meulen ftenen , die van

daer na iconftantinopelen gevoert wor-

den.

Het eilant Zea geeft niet als Vala-

nede , of akerdoppen , om de huiden

daer mee te touwen.

In 't kort , na al d'eilanden van

C 3 d'^r-
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6.' Archipel worden gene koopman-

fchappen gevoert noch geloft , als

die deKorïairen ofvrybuitersby ge-

val daer brengen , wanneer zy daer

aenkomen. Ook worc'er geen koop-

handel gedreven, dan tot gewonelijk

onderhout der inwoonders. Waer-

om ook de Kriften vorften , 't zy de

koning van Vrankrijk en Engelanr,

of onze Scaet, zeer zelden konfuls

op eenigh eilant van d' Archipel heb-

ben leggen. Enby aldien men op ee-

nige van deze eilanden konfuls heeft

,

die hebben daer niet veel te doen ,

als deroofgoederen op te kopen.

De konfulfchappen van d'eilanden

der Archipel , opde welke de Franfen

zich wel eer geveftight hadden,wier-

den gemenelijk, door denAmbaffa-

deur van Vrankrijk, die zich te Kon-

flantinopelen onthield ,
(dewijl die beft

dezen handel des lants verftont)

vergeven, die iemant na zijn welge-

vallen daer meebegunftigb.de. Maer

dewyl deze konfulfchappen gene

grote inkomften hadden, gaf hy die

dikwils aen Grieken.

Opverfcheide woefte en barre ei-

Eilanden landen , inzonderheit op Serifos en

JjjÉJJ, Gyaros , wierden , onder de Romei-

balling- nen,wanneer die deze eilanden beza-

ten , bywijle hunne mifdadigers, om
den eenen of anderen mifdaet, in bal-

lingfchap gezonden. Aldus fchrijft

Tacitus , dat Veflilia, huisvrouw van

Labea, over echtbreuk, daer mee zy
betight wierde , na het eilant Serifoi

in ballingfchap verwezen wiert. Ge-
lijk Syllanus op het eilant Serifosge-

bannen wiert.

Dus verre in't algemeen van &'Egee-

fche zee o£ Archipel , en van d'eilanden

in dezelve gelegen. Vervolgens zul-

len wy tot het befchrij ven van elk ei-

lant in't byzonder overtreden.en met
d'eilanden van Cyprus en Rhodus een

aenvang maken, eenfdeels om der

zelveraeloude vermaertheit en voor-

treffelijkheit, boven d'andere eilan-

den van dien oort : en ten andere,

dewijl het eilant Rhodas , met zyne
omleggende zee , de Rhodijche zee

genoemt, d'Egeefche zee oï Archipelten

Oofte befluit , en met hare Noorder
kuften aen klein Afie paelt , en by ee-

nigen als een begin of hec eerfte ei-

ESCHE ZEE,

plaetfen

der Ro-
meinen.

lant van d''Egeefche zee of Archipel,

ten Oofte , geflelt wort : gelyk het

eilant Cythera , nu Cerigo, ten Wef-
ten, en het eilant Kreten, nu Kan-

dien, ten Zuide, recht dwars voor

d' Archipel gelegen : hoewel d' ou-

den, als Strabo , het eilant Kreten of

Kandien , niet onder d''Egeefche zee re-

kenden : gelyk nu noch het eilant

Kandien niet onder d'eilanden van

d''Archipel begrepen wort.

Wy zullen hier vervolgens al d'ei-

landen, die by eenigenu onderden
naem van Egeefche zee of Archipel be-

grepen worden, en hoe die in oude

tijden genoemt wierden , metdehe-
dendaeghfe namen , na d'orde van het

Abé , laten volgen : doch elk daer na

in 't brede verhandelen en befchry-

ven : waer van d'onderlinge afftant

en gelegentheit in de zeekaerten

kan gezien worden.

cJEgila of cy£gialia, dat is , klein Ce- Getal der

r/go, of Serigotta: daer by leggen de J^"
klippen Poro en Porejfa genoemt. daegfena-

tJEgina, nu l'Egina of Engia. men der

Albona, nu Sant Georgio.
fnd'A?"

Albero, of Capello Cardinale , dat is, chipel.

Kardinaels hoet.

Alanefus, nu Pelagnifi.

Amorgus , nu Amorgo , met eenige

klippen rontom.
Anaphe , nu Namfio, of Namfia. Daer

by een eilandeken ten Oofte , Jera

of Gierra geheten, leit.

Andros , nu Andro.

Antimelos , nu Antimilo.

Antiparos, nu Antiparis : daer by
leggen , ten Wefte , twee kleine ei-

landekens, Sigilo en Rocchi genoemt.

Ajlypalea, nu Stampalia. Rontom
dit eilant leggen eenige kleine eilan-

dekens : als, ten Zuide, Deonia, Piano*

fa, Zafrana s ten Oofte, Conupi, Placida,

en Scrofa, met de klippen Porcelli en

Herunculi ten Nootde : en ten Wefte,

Serpe.

Brufada , of Brugiata , of Falkoniera,

of Falkonera.

Calaura , nu la Sidra : met eenige

neffens gelege klippen.

Karpathus,n\x Scarpanto: daer by, ten

Oofte het eilandeken Saria , nu Sarfo-

dori, en ten Wefte twee eilandekens,

Fanari,eettytsPbaria,en Planiti leggen.
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CaHfte, daerna thera.

Cajjbs of Kafos , nu Kajso , met 'ee-

nige klippen.

Cea, nu Zea.

Coraffien, nu Kruffie.

Chalcia , nu carchi.

Chry^e , nu Santo Stratio, of Aiflratl

cbius nu Scio. Ten Znide leic een

kleine klip of eilant Venetico : en ten

Oofte strongUo.

Cicynethus, nu Pondicë.

Qmolus, nu Argentera.

claros, nu Calamo. Daer by, ten

Wefte, leit een klein eilant , Aiaglia,

met acht klippen.

Coos , nu Stanchio , of Lango- Daer

by leggen vier kleine eilanden : als

Capra, caprOne , Iali, en Zechini.

Cru/a, nu Crujta', of c«r^ar» Dicht

daer by leggen twee kleine eilanden,

als Dipfo of Lipfo, en Tragia : en de klip-

pen Foritelli of fcrwz genoemt-

Cythera, nu o?r/^. Rontom leggen

eenige eilanden of klippen: d\s Dra-

gonera , Do, Ajfo, en lawgo.

Cythnos , nu Cyfw , of Cytbno. Ten
Noorde leit een klip Caura oïGaura

genoemt.

Delos, nu Sdile en 'j Z)i/i. Daer by

leggen twee klippen, cevadujjb gehe-

ten.

jDw, nu StanJiê.

Dionyftades, of Donyfa. Ten Noor-

de eene klip Cazucai.

Dromos , nu Dromo, en daer by een

eilandeken £. Helena, oïsan /fia door-

gaens genoemt.

jE/<?kJ4, nu Gatottijï: met vier klippen

dicht daer by.

Eubea , nu Negroponte. Dicht aen de

Zuidczyde leggen eenige kleine ei-

landeken: als, Spitylus,Micronifia, en

Cavaletti-

Falconera, of Falconiera, oilirufuda.

Gyaros , nu Giara.

Halenefos , nu Palagnifi.

Heracleon, nu Raclia.

Icaria, nu Nicaria. Ten Welle leit

een klein eilandeken, Stapodia, ofSv-

r«, erieen weinigh verder twee ande-

re, Dragonejten Iero.

Imhros , nu Embrio.

Jos , nu $zb. Ten Wefte leit een
klein eilant, Cardiani, en ten Oofte
twee andere kleine eilanden , Amici
geheten.

ÏA 1 P t L. ij

/«ra , nu La lura. Rontom leggen
vele kleine eilanden: als l'Arfurd,

Piper, Prafonijfi, en Viropuh.

Karavia, of Mourokaravia, 'een klip.

Kothon, oÏKotbonis, nu Sirna.

Krana'è , of Heletw, nü Makronif, ö£lfe-
la Longa.

Lemnos, nu Statimtns.

Leros, nu Zerp, en een eilandeken

Lepida. Ten Zuide leggen de klippen

DattoH.

Lesbos , nu Metelino. Ten Wefte
leit een klein eilant, Sigro genoemt.

Lebinthos, nu Levita.

Limonia,o( Limona.

Meianti Scopuli , nu Furni of FornelB.

Melos,t\üMilo. Rontom leggen ver-

fcheide kleine eilanden : als, Ie Poli-

ne en Remomilo : en de klippen Annia,

li Tétteni , Taximadi , Barvotti , en ten

Noorde Quimano en Antimilo.

Mineia, nu Mandra, of Maftdria. ÏS

rontom met klippen bezet.

Myconos, nu Micone. Daer by leit,

ten Noorde, een klip, Dragonijt ge-

heten.

Naxos , nxx Nixia. Niet verre van

daer leggen drie klippen, /* pergoli ge^

noemt, en een klein eilant Stenója.

Nifyros,nuMfaro. Een weinigh van
daer leggen, ten Wefte, d'eilande-

kens Lefindra , cbirana, en Caloiero, eer-»

tys calidnes geheten.

OEnos, nu sicandr'o.

Oliaros, nu Quiniminio.

Paros, nu Para of p<w>. Ten Noor-
de leit een eilandeken Mermiga, of

Meriniga,en S-Zorzi: en ten Wefte /*k-

tiparis, met eenige klippen : als S*gi2i?

en Rocchi.

Patmos,nu Pat'mo.

peparethtu, nu Saraquino. Een weinig

van daer leggen, ten Zuide, twee ei-

landekens, gh Aderfigeheten.

Pbarmacufa, nüFermaco. Dicht daèr

by leit een klein eilant Tbeclida.

Philocandros of Pholeeandrus , nu Po-

licandro. Daer by teri Oofte eene klip,

Sicandrus.

Polyegos, nu Falconara, oLEerfaenia'.

Porös , of Fóro.

Prepefinthus, nu Pö/wfl, of'Argentiera.:

Pjyra, nu P|ara ; en ten Wefte P/ara

Piccola, of klein Pfara,

Rhena, nu klein Sdille.

Rbodus,oï Rhodi.

Salamis , nu Colwi. Sa-
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Samos, nu samo. Dicht daer by een

eilandeken Narteco geheten.

Samothracie, nu Samandrachi.

Scanda.

Scandille.

Schinufc, of scinufaJ

Sciathos, naSckiatti.

Scopclof, nu Scopeli. Ten Wefte, een

weinigh van daer, leit een eilandeken

Schirodola.

Scyros, nu Scyro, of san Georgio di

Sciro.

Seriphos, nu Serfino.

Sicinus, nu Sicino, oisetine.

Siphnus, nu Sifano. Ten Zuide leit

eeneklip Chitriani.

Syme, naSimie.

Syros, nu Syra , of Zyra , of stopodra-

tan

Telos, nu Pifcopia , of'Epifcopia, of Li-

monia.

Tenedos, nu Tenedo. Ten Noorde
leggen d'eilandekens , Jtyfauri gehe-

ten : en een ander klein eilant, Arcbi-

ftratego.

Tenos,r\ntino.

Tengtujja , nu Epifcopia. Ten Wefte

een klip, Afkuia, en ten Oofte Gifti.

Thafiis, nu 7dj/5.

Tfora, nu Term'u : met eenige klip-

pen ten Oofte, Antimilo of Gözz <^z

cW/'a geheten.

Therafia , nu Santorini, en een ander,

Terafia nu genoemt. Daer by leit een

eilandeken ofklip Polegafa geheten.

Zinara. Dicht daer by , ten Wefte,

leit een eilandeken Charufa.

D'eilanden Cykladei , gelijkookde

Sporades, zijn nu niet meer byd'in-

woonders, met die namen bekent;

maer worden , van het Italiaenfche

zeevolk, beide in 't algemeen, ifole del

Arcipelazp , en by d'onzen , in een zel-

ven zin,eilanden van d'Archipel,en ook
Arcbipel/cbe eilanden, en by de Franfen

I/les de Archipelague genoemt.

D'Egeefche zee wiert by d 'oud en

troor zeer gevarelijk, om te bevaren

en over te fchepen , uitgekreten : zoo
van wege de zeer grote zeebaren

,

die , als bergen , in hun zin , oprezen,

S C HE ZEE,
als om de menighte der eilanden , ert G 1 f

om den fnellen ftroom , die uit dekefchip-

Zwarte zee , door de zee van Martna - vaere der

ra, in d'Egeefche zee fchiet, en met*|"khe

groot gewelt tegen d'eilanden der

zelverzee valtenaenftoot. Waero-
ver Dionys Periegetes van dezelve zee

aldus fchr^ft: geen andere zee werpt

zulke baren op : geen andere Neptuinfche

vaert bruifl zo hoogb op.

Aldus kryten ook Horatius , Vale-

rins Flakkus , Statius en andere d'Egee-

fchezeesoot zeer gevarelijk uit.

Ten aenzien vandegevarelijkheit

dezer zee, hadden d'ouden tot een

fpreekwoort, hy bevaert Egeums of

hy vaert over d'Egeefche zee: dat zy
op de genen duiden , die in zeer

groot gevaer ftaken, ofook op den
genen, die, gewinshalve, geengeyaer

ontzagen.

Een diergelijk fpreekwoort leeft

men by Luciaen:als,met een tenefchuitje

over d'Egeum fchepen. Dat op de genen

gepaft wiert, die eene zake, boven
mate zwaer , met lichten arbeit trag-

teteverrighten.

Doch deze gevarelijkheit der Egee-

\che zee hebben d'Ouden meer uit

eene gewonelyke en algemene af-

fchrik en vervaertheit , van het varen

op zee,als uit de daet of zake zelve,

uitgeftroit: naerdien men nu deze zee

zoo byfter ongeftuimigh noch geva-

relijk niet bevind: fchoon met zo vele

eilanden enklippen, alsbezaif. 'ten

zy by ftorm en onweer.- want men
heeft 'er weinigh gevarelyke blinde

klippen onder water, en ook weini-

ge gevarelyke zantbanken en platen:

behalve de zeegronden , onder de

meefte eilanden, zeer diep zijn. Dies

de fchepen zelden, by ftorm en on-

weer , op een lager wal vervallen ,-

maer by aldienze, door kracht van

de wint, daer tegen aengedreven

worden , dan fchieten die van d'ee-

ne hoek vaneen eilant achtereen an-

der eilant , en blyven aldaer, achter

befchut voor de winden, leggen.

Het



m





CYPRUS.
Het eilant Cyprus.

lena-

ning.

dftor.
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Antiq
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Com-
ment.
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Et eilant Cyprus is alzoo van over-

ouds , by alle oude en nieuwe

Latijnfche Schrijvers , en by de Grie-

ken, na hunne wijze van fpeliing, Ky-

pros genoemt , en wort ook met die

zelve beide naam in het nieu Vee-

bont , op Griefch en Latijn
,
geheten

;

Maer van de Hebreen , zoo de Jood-

fcheHiftorifchrijve^j^/^tf-f getuight,

was Cyprus Chetïma of chetim ge-

noemt, naCbetimos of Chetim , zoon

van Javan, zoon van Jtfet, Noachs

zoon , die, in de verdeeling der landen

,

dit eilant allereerft in bezit nam : ge-

lijk odk na dit Cbetima, of Chetim $ alle

d'cilanden en aen zeegelege plaetfen,

van de Hebreen Chetim genoemt wor-

den. Tot bewijs van zijn fchrijven ftelt

JofephiiSCitium,ccn der ftcden opCyprus,

welke den naem gebroken behouden

heeft: want zy is , zeyt hy, Citium van de

genen genoemt, die dezelve vergriekfcht of

in'tGriekfch verdraeit hebben: waer in

noch de naem van Chetimos {ofCbïttim^ of

Chetim) fchuilt»

Ook melt Hieronymus , dat eenigen

van het eilant Cyprus : hoewel eenigerï

Cyprus voor cenen zoon van Cinyras

houden; doch 't onrecht; dewijl Cy-

prus een Fenicifche of Hebreeufchó

vrouwen , en geen mans naem was
want de moeder van den Joodfchen

koning Herodes
i
en vrouw van Agrippa ,

was Cyprus geheten.

Of het eilant was Cyprus genoemt > Zonan
na de

1 Goddin Venus , welke by de oude Annal;

inwoondersgeëert, en Cypris , volgens
I0I °

Euripide

s

, genoemt was.

Men vind'er, die voor waerfchij-

nelijk houden , dat Cyprus alzoo na

den overvloet des kopers zou genoemd
zijn , dat ovërvloedelijk veel op dit ei-

lant valt, en gezeitwort aldaer aller- Fcfc

eerft gevonden te zijn: in welken zin Pom *

dit eilant ook ^jErofa. genoemt wért ,
F

v/antCuprum en Als, beide Latijnfche

woorden, bedieden op Ncerduitfch

koper.

Of de naem Cyprus is hérköm'ftigh Euftarhi

van zekeren weiriekenden en geurigen >n oio-

bloem of heefter, by d'oude Grieken en
nyf*

I Latijnen Cyprus , en nu byd' Arabieren

het woort Cbetimjoy den profeet Efaias,
\
Alhanna oÏHenne genoemt , die inzon-

derheitop dit eilant overvloedigh veel

valt, en nu noch, gelijk ook by ouds

,

door ganfeh Oolle in groot gebruik is.

't En zy miflehien het tegendeel waer-

fchijnelijker is , en deze bloem dien

naem Cyprus van het eilant had.

Het eilant , eer het Cyprus genoemt
was , voerde te voore verfcheide an-

dere namen, zoo. Plinius en Stephanus

getuigen : als Kryptos , Akamantis , Ce-

raftia, of Cerafiis ,• Afpelia , Amatbu-

fia, , Makaria , Kollinia , Meionis , Sphè»

cea , Pafos , of Paf* , Sriaminia , Ce-

raunia , Cytherea , Citiea , of Citium

Ophiufa , of OphiodeSy Aëria , en Ciny-

ra : welke meefte aeloude namen het

van d'eene , of andere voorname ftad

ontleent had : als in het vervolgh zal

blijken.

Het wert Sphëcea genoemt , na d'in-

woonders Spheceers ; en Macaria , dat

is gelukzaligh, van wegen zijn over-

grote vruchtbaerheit, luftige lantfdon-

wen, en rijkdommen.

Cyprus was op Griekfch Kryptos,

dat is verborgen , genoemt , de-

C wijl

Cyprus vertaelthebben , en de Chetims
inTrad. cypriers zijn:na wien ook,by zijnen tijr,

Genet-. eene (tad van Cyprus
i Citium genoemd

*inHe- wiert. Defgelijksgetuigh^Tfo^orerwj,
*c™'* dat de profeet Jeremias , Cyprus j Che-

|c.i. tint noemt. Ook gedenkt f Zonaras, dat
v.p.An- chetima het eilant is, dat by de Grie-

ken Kypros genoemt wort, en Chetim

in bezit nam»
Na den voorgang van Grieken en

Latijnen , hebben de meefte volken van

Europe , het zelve eilant met den naem
van Kypros , of Cyprus genoemt : hoe-

wel eenigen een weinigh gebroken -, en

na d'eigenfchap dertalevan ieder lan-

daert geimeet:want de Neer en Hoogh-
duitfehen noemen het Cyprus : doch

d'eerfte by wijle ook Cypres: d'Italia-

nen Cipro, de Franfen Cypre: maerby
d'Arabieren wort Cyprus heden Kupris

,

* Ong. en ky je meefl:eTurken Kihris genoemt.

c. 7 . Het eilant ftiettKypros ofCyprus,vol-

+ De gens * ifiiorus en t Honorius, genoemt,™"
s

.' na deffclfs aeloude en grote ftad Cyprus

:

Eufta- ©f, zoo andere willen , na Cyprus ,

Dionyf. dochter van Cinyras , eerfte koning
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Luco-

phron.

Vijl het onder de zeebaren dikwils ver-

borgen wiert , zoo Stepbanus getuight.

Tzetz in Het wert Cerajlis , of Cerafiia , dat

is gehoornt , genoemt ; dewijl by ouds

zekere gehoornde menfehen , of met

twee hoorens op het voorhooft,het be-

woonden : wacr van deze eilanders

,

volgens Ovidius , ook den naem van

Ceraften bekomen hadden. Ofhet wert

hierom Cerajlis genoemt , dewijl het

met vele uithoeken , of kapen , of

hoofden in zee fpringt , die Cerata op
Griekfch genoemt worden : naerdien

die als hoorens uitfteken.

Het wert Ophiufa en Qpbiodes Cyprus

,

dat is flanghachtigh , of (langrijk Cy-

prus
,
genoemt , van wegen de meenigh-

te der (langen , daer eertijts , naermen
zeidt , dit eilant van krielde : want 0-

phis bediet op Griekfch eenen (lang

:

waerom Cyprus , by den poëet Ovidius ,

d'Ophiufifche lantsdouwe genoemt

wort. Daer en boven wert gezeit,dat al-

daer eertijts zekere menfehen gewoont

hebben, uit (langen geteelt : waer-

om die ook Ophiogenes , op Griekfch

,

dat zijn (langtelgen , genoemt werden

,

en door geen vergift konden befcha-

dight worden : uit welker geflaght ze-

ker Exagon was , die voor gezant door

de Cypriers na Romen gezonden wiert,

als uit het volgende fchrijvenvan Pli-

fcib. i8. n*us blijkt. Gehele lichamen van zommi-

5.3. ge menfehen zijn nut + als uit deze huis-

gezinnen de genen zijn, die denflangen

totfehrikzijn. Zy verlichten,zelfdoor het

aenrakenen matigh uitzuigen, de geftoke-

tten. Uyt welker geflaght de Pfyllen, Mar-

fen en Ophiogenen op het eilant Cyprus

zijn. Exagon , alzoo genoemt , van de

lurgermeeflers te Romen , in een vat vol

/langen gejmeten , om een proef daer aen

te nemen , heeft een wonder verjlrekt

:

want deflangen lekten hem met de tongen

rontom af.

Namaels wert Cyprus ook Jufiiniana

Secunda , dat is , tweede Juflimana ,

door Keizer Jujlinianus genoemt, ter

eere van zijne gemalin Theodora , wel-

ke van dit eilant geboortigh was.

Cyprus Het eilant Cyprus was by d'oude

aen Vc- Grieken aen de goddin Venus toege-

wijde"
wiidt, en heiligh, van wegen deffelfs

4ib. 3. rijkdommen , zoo Lucius Anneus ge-

*•-$• tuighf: of liever, zoo andere willen,

om deffelfs overgrote vruchtbaerheit

en teelrijkheit : naerdien alle vruchtba-

re en teelrijke plaetfen , by de oude
Grieken, gemeenlijk aen Venus toege-

wijdt waren. Of het eilant Cyprus was
hierom aan Venus heiligh en toegewi jt

,

dewijl zy gezeit werr , op Cyprus ge-

boren te zijn : waerom zy ook by de

Griekfche poëten , als Homeer , Euri-

pides en andere , Cypris , en Cyprogeuea j

en Cyprogenis , dat is van Cyprus ge-

boortigh
, genoemt wiert.

Of'Cyprus was hierom aen Venus toe- .

gewijdt, dewijl men zeidt,dat Venus,

m

haer geboorte , uit zee allereer ft daer te

lande zou aengekomen zijn : want Ve-

nus , zoo de poëeten beuzelen , wiert

in zee , uit zee fchuim , en uit het bloet

der teelballen van Celum , of Hemel,

geboren, wanneer de zoon Satumus

die zijnen vader Celum met een zeis af-

gefneden en in zee geworpen had , dat

zy ichuirnde. Zoo dra nu Venus in zee

geboren was, wert zy in een parle-

moer-fchelp ontfangen , en door Ze-
phyrus , of Wefte-vvint , >over zee,

eerft na het eilant Cythera , en van daer

aen Cyprus , voor de ftad Pafos, te lande

gevoert : alwaer de Uuren haer ont-

haelden , kleden, en cierlijk optooiden

:

als Homeer in zijn lofdight van Venus

melt.

Van wegen deze toewijing des ei-

lants aen Venus , word het in zeker ael-

oud orakel, by Strabo , het heiligh Cy-

prus genoemt : en by Pindarus het ei-

lant van Venus : gelijk het eilant van

Rhodus , het eilant der Zon genoemt
wert, om dat het aen de zon gewijdt

was.

En niet alleen was het ganfeh eilant

;

maer ook verfcheide aeloude fteden

,

als Pafos , Amathus , idalium , Ajro-

difium en Cythera, aen Venus toegewijdt

en heiligh , in de welke zy geëert wert,

en altaren en tempels had.

Het eilant Cyprus is een van de voor- EuftatL

naemfte Afiatifche eilanden der Mid- Dionyf.,

dellantfche zee , en wort , by eenige ou-

de fchrijvers , het zefte eilant in getale

onder de grootfte eilanden van die zee

gerekent: hoewel Strabo dat, na den

voorgang van Timeus , het derde onder

de zeven eilanden der Middelantfche

zee (telt : en Ptolemeus het laetfte on-

der de tien grootfte eilanden des aert-

bodems.



CYPRUS.
Cyprus leit in d'uittetfte noorder of

oofter hoek , of inwijk der Middelant-

fche zee , voor de zeeftranden van Pam-

fyiie , en Rou Cilicie, nu Karamanie,twee

ïantfchappen van klein Afie , en eigent-

lij k in de Karpatifche zee , ofin * d'Ifli-

fche zeeboefem (nu Golfo di Jjazzo , of

Lajazzojay d'ltalianen genoemt)en in de

Pamfylifche zee, enraektacnd'Egyp-

tifche zee : dies Cyprus het alleroofte-

lijkfteof noordelij kfte eilant derMid-

dellantfche zee is.

De zee, welke met Egypten, Ferti-

ele , Syrië , en met d'overige zeekufte

,

tot aen het over zee gelegen lant van

Rhodos, omgeven wort, beftaet eenigh-

zins uit d'Egyptifche en Pamfylifche

zee , en uit de zee van den Ifllichen

zeeboefem. In die zee nu leit het eilant

Cyprus.

Deflelfs Oofter-delen worden met

den Ifiïfchen zeeboefem, de Wefter

met de Pamfylilche , en de Zuider met

d'Egyptifche zee befpoelt.

De Noorder delen des eilants jfchie-

tcn, volgens Strabo , na Rou Cilicie,

of Karamanie toe, daer het ook het

naefte aen het valt lant van klein Afie

leit, met eene kanael, of overvaertc,

of zeehrate van duizent ftadien (eene

ftreke van een-en-dertighDuitfche mij-

len) tuflehen beide , en tegen over den

oort,daer de vhctPyramus, (die nuKornui

heet) uit Karamanie in deze zeeftrate

,

by d'iuthoek Selinus , valt. Anders fteït

Strabo Krommyrium , een Noorder uit-

hoek van Cyprus , en nu Capo Kor-

uachiti genoemt , drie hondert en vijf-

tigh ftadien, eene ftreke- van ontrent

elf Duitfchc 'mijlen, van Anemurium,

eene uithoek van Rou Cilicie.

Strabo gedenkt zeker aeloud Griefch

orakel, waerby gemelt wort, dat de

breetftromende vliet Pyramus t'eener

tijde noch tot aen het heiligh Cyprus

zou komen : gelijk de Pyramus , ten

tijde van Strabo , volgens zijn fchrij-

ven , reeds een groot gedeelte aen het

vaft lant van Cilicie had gezet, met veel

zants en flib, na den aert der rivieren

,

uit het lant te (Iepen en aen den mont te

zetten. En aldus zou de vliet Pyramus ,

na lang verloop van tijt , noch meer en
meer daer aen zetten , tot eindelijk aen

het eilant Cyprus zelf. Doch dit orakel

heeft men tot noch toe niet vervult ge

zien.

De later en nieuwe fchrijvers j als

Porcachi , en andere , ftellen ook het ei-

lant Cyprus , na den voorgang van .S tra-

bo , en andere oude lantbefchrijvers , in

de Karpatifche zee, entcnNoordena
by den Iffifchen zeeboefem , oïGolfo di

Laiazzp , ten Zuide d'Egyptifche zee j

ten Wefte het eilant Rhodos, en ten

Oofte Syrië.

Het Oofter gedeelte des eilants leit

van Syrië ontrent vijfen twintigh Duit-

fche mijlen : (andere , als Cezy , ftellen

Cyprus veertigh Duitfche mijlen van
het Heilige lant) het Zuider gedeelte

,

van Egypten en de ftad Alexandria, ruim
twee en zeftigh mijlen, of vier dagh-
varens , en zoo verre of wat minder
het Wefter gedeelte van het eilant Rho-
dos : maer het Noorder gedeelte leit

vijftien Duitfche mijlen van Ktramanie,

een lantfehap van klein Afie.

Onaengezien dezen verren afftant

des eilants van het vaft lant van Syrië ,

zoo fchrijft evenwel Plinius, dat de na-

tuur der dingen Cyprus van Syrië afge-

rukt hebbe: op een zelfde wijze i als

het eilant Sicilië van Italië

i

Cyprus leit ontrent op de Noordec
bretë van vijfen dertigh graden , in het

begin van de vierde klimaet , en by-

naopecn zelve ftreke ofnegende pa-

rallel , als het eilant Kandia ; hoewel
het met zijn grootfte gedeelte meer na

't Zuide fchict , op een afftant van hon-
dert en vijf en twintigh Duitfche mij-

len ooftwaerts van Kandia:

D'omtrek of ronte , en de lengte en °™"

brete des eilants , wort , zoo wel by de

oude als nieuwe fchrijvers , verfchei-

dentlijk geftelt.

Strabo begroot het eilant Cyprus , Lib ï
-,

in den omtrek ofronte , op drie duizent

vier hondert en twintigh ftadien, die

vier hondert zeven en twintigh duizent

en vijf hondert fchreden uitmaken:

doch Timoftheues ftelt by Plinius een ge- üh-r-

tal van twee duizent fchreden meerder.
c' ?I '

ifidoor begroot den omtrek , by den zel-

ven Plinius, op drie hondert en vijfen

zeventigh duizent fchreden.

Eenige hedendaeghfe fchrijvers , als

Thomas Porcachi , brengen den omtrek

op vijf hondert en vijftigh Italiaenfchc

mijlen : die andere met hondert mij-

len vergroten: welk laefte getal op
hondert en vijftigh Duitfche, en eerft:

C 2 Öp'
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op hondert zcven-en-dertig en een hal-

ve Duitfche mijlen uitkomen.

Marthm Krujïus gaet deze mare

. des omtreks verre te boven : want hy

brengt, uit verhael van andere, den om-
trek op zeven hondert Cyprifche mij-

len , die drie hondert en vijftigh Duit-

fche mijlen uitmaken , twee 'Cyprifche

op een gemeneDuitfche mijle gerekent.

D'Arabifche fchrijver, Aledris^wnckt

Cyprus in den omtrek zeftien daghrei-

zen groot.

Het leit in de lengte van 't Oofte na

het Wefte uitgeftrekt , doch fchiet met

het weder gedeelte, dat een vveinigh

breder is , na 't Zuide , tuiïchen twee

uithoeken of kapen : d'eeneis Dinare-

tum , by d'oude Grieken , en nu Capo di

Santo Andreas by d'Italianen genoemt

,

en leit op d'uitterfte oofterhoek ; daer

Herodoot en Plinius d'uithoek,/[//<^?M ge-

noemt , en Strabo en Ptolomeus d'eilan-

dcnKliden ftellemd' andere uithoek was

Akamantis of Akamas genoemt, en heet

nu Capo Sant Epifanio , en leit op de uit-

terfte Wefterhoek des eilants.

Arttmidorus begroot,by Plinius,deze

Met is langwerpigh van geftalte , of Geftal-

langerals breet, en wort van éenigen g1'
rab>

by een fchapenvacht of vlies , en van Euftath.

andere , by een aeloud Franfch fchilt

,

in
|?

io~

en van zömmigen by eenen dolfijn ver- Hy^in.

geleken : want zoo de poëten melden , Nonn
zou eertijts Neptuin , met de punt van Dionyf.

zij nen drietant , aen Cyprus, de vorm of lib *
* ij

geftalte van eenen dolfijn gedraeit heb-

ben. A ndere beelden het met eenen on-
gelijkzijdige driehoek uit.

De]langfte[zomerdagh , op dit eilant,

is van veertien zomer-uuren, een halve,

en een dertighfte deel van een uur.

Het eilant Cyprus fchiet met vele uithoe-

uitftekende hoofden of hoeken in zee, kenof

OroC
lib. 2.

Brete.

vijfhondertfehreden, eeneftreke van

veertigh Duitfche mijlen en een vieren-

deel : en Timoflhenes, by den zeiven Pli-

nius , op twee hondert duizent , eene

jfcthie. ftreke van vijftigh mijlen. Andere be-

groten de lengte op hondert twee en ze-

ventigh duizent : en eenigen Op hondert

en vijfen zeventig duizent lchreden.

De grootfte brete des eilants ftrekt

van de kaep of uithoek Kornachitis , aen

d'engte van Cilicie , tegen het Noorde

,

gelegen , tot aen de Zinder uithoek , by

ouds Phrurium, en nuCapo delle Gate, by

d'Italianen genoemt , eene ftreke van

hondert twee of vijfen twintigh duizent

fchreden door 't geberghte. Porcachi

en andere begrooten Cyprus op twee

hondert Italiaenfche mijlen in de leng-

te , en zeftigh in de brete. Een zelve ma-
te van lengte en brete fteltd'Arabifche

fchrijver Abulfeda.

Strabo brengt de minfte brete , ofde

brete , daer het eilant op zijn fmalfte is

,

op zeventigh ftadien oftwee Duitfche

mijlen en een derdendeel : te weten

,

van d'uithoek Aphrodifium , aen de
Noordzijde des eilants gelegen , tot

aen de ftad Salamis , aen de Zuidzijde.

Capi , in 't meerfout getal , en in 't en-

kel Capo , by d' Italianen , en by de Neer-

duitfehen in een zelven zin kapen of

hoofden , en by de Grieken Acra en A-

ctoteria, dat zijn punten , en ook Kerata,

dat zijn hoornen
,
genoemt : dewijl die

hoeken als hoornen uytfteken : waer
om Cyprus, volgens eenigen , te voore

ook Kerajlias , of Keraflia, en Keraftis

genoemt wert , dat zoo veel alsgehoornt

gezeit is : of dewijl gehoornde men-

Kapeii;

lengte op hondert en zeftigh duizent fchenby ouds daer Op woonden, gelijk

verhaelt is.

D'uithoek of kaep Krommion , of Krom'

Krommiyonjoy Strabo, en by Cicero Krom-
m^°a '

myuakris, dat is, puntvan Krommyon,
genoemt , leit aen de Noortzijde des

eilants , het naefte aen of tegen over
Anemurhtm , een uithoek of kaep van
Rou Cilicie , Karmania , met een ftrate

of doorvaert van drie hondert en vijf-

tigh ftadien , tuflehen beide. Heden
wort deze uithoek Krommyon , Capo

Komachiti , of Kornachietti , en anders

Kormachiti by het Italiaenfch bootsvolk

genoemt.

Achter Krommyon fielt Strabo eene

binnenlantfche ftad Limenia. Aldaer

fchijnt ook eene ftad van een zelven na-

me gelegen te hebben : dewijl Kajfiits

aen Cicero eenen brieffchreef, gedagh-

tekent op Cyprus te Krommyuacris.

Daer na volght ten Wefte de kaep Kaünu-

Kalinufa by Ptolemeus , en nu Capo Ale-

fandretta by d'Italianen genoemt; hoe-

wel andere willen , dat Aleffandfetta,

by ouds Delenum,cn Calinufa,nu Limnito

zou geheten zijn. Tufichen deze twee

kapen leit een zeeboefem of inham

,

Golfo di Pendaja genoemt.

Daer

CotOT.
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Daer na" volght op d'uitterfte hoek,

of de Wen-zijde des eilants , d' uithoek

Akawas,oïAkamantis by ouds gcnoemt,

die Strabo , Ptolemeus , Lucianus , Vil-

nius en andere oude fchrijvers geden-

ken : maer wort nu by d'Italianen Capo

di Sant Ep ifanio,en gemeenelijk Capo di

San Pifani , na den voorgang van het

Italiaenfchbootsvolk, genoemt.

^Akamas is een uithoek, volgens

Strabo , die twee borften of mammen
verbeek, en veel bofch heeft. Zy leit

op de Wefter delen des eilants , maer

ftrekt na 't Noorde , en dicht by Selï-

nus , een uithoek vanhetvaftlantvan

Rou Cilicie , met eene zeeftrate van dui-

.zent ftadien tuflehen beide, enzeftien

honden ftadien van Sida , eene ftad van

Pamfylie.

Hefychius noemt Akamas eenen berg,

die alzoo na Akamas , zoon van Thefetts

en broeder van Demofon zou genoemt

zijn , en den vliet Bokarus uitlevert.

Daer na volght de kaep Drepanum by

Ptolemus, en nu Capo Drapano genoemt,

welke hy na oud Pafos ftelt.

D'uithoek Zephyria by Strabo, en by

Ptolemeus Zephyrium genoemt, wort

van den eerften tuflehen oud en nieuP^-

fos , met een ree , en van den laetften na

nieu Pafos geplaetft. Dees uithoek wort

nu Capo Ckelidonio of Cilidonio,ofPunta

Mdota, ofMelonta genoemt.

Alle deze drie uithoeken of kapen,

als Capo San Epifanï , Capo Drapano ,

en Capo Cilidonio, leggen tegen over

een gedeelte van d'Egyptifche , en tegen

over een gedeelte van de Pamfylifche

zee.

Na de kaep Drapanum ftelt Ptole-

meus de kaep phrurium , die by d'Ita-

lianen Capo Bianco , dat is wit hooft,ge-

noemt wort : hoewel andere, als Porca-

c^z,d'aeloude kaep Drepanum van Ptole-

?neus,voor:Capo Bianco houden,en d'uit-

hoek Phrurium , voor Capo Gavata , of

Capo delIe Gatte , dat is , kaep der kat-

ten genoemt : in welker midden by ee-

nigen d'aeloude ftad Kurium geplaetft

Wort.

Deze Kaep der Katten zou alzoo

,

naer men zeidt , na zekere Cyprifche

katten genoemt zijn, die flangen von-

1

gen en doden , en by de Kaloyers , of
Griekfche geéftelijken , in een kloofter,

na by (trant gelegen, en by ouds Akro-

tiri genoemt, hielden en voeden. Pto-

lemeus gedenkt ook eene uithoek of
kaep Kurias, die miffchien na by de

ftad Kurium lagii ; welke ftad Ptolemeus

op de Zuidzijde des eilants ftelt.

Na Kurium ftelt Strabo eene uit-

hoek of kaep , hoewel zonder name I

waer van d'oude Griekfche Cypriers de

genen in zee fmeten , die het altaer van
Apollo hadden aengeraekt.

Na Capodelle Gatievol2htCapodeIle VoT
;

Grotte,Majoto, Chiu, Punta detle Saline,

Capo Dedades ofPila, en Dades by Ptole-

meus genoemt , die hy na de Ü.nd-Czttum

.ftelt..

D'uithoek idalium wort van Strabo Ui -

tuflehen de ftad Arfinoe , endeftadci-
lurn<

tium geftelt, en nu Capo idalio, en anders

Capo della Grea,oïGriega,oïGrecha , of
Diegrega genoemt,en volght.na Dades.

Opldalium lagh een rouwe en hoge Strab,

heuvel , tafelswijze , en aenVenus ge-

wijdt. Dezekaep is een hoge lange en

vierkante heuvel , en heeft aen d'ooft-

zijde een hogen top, die zich uit zee

als een witte wolk vertoont : want na

zee toe is zy wit , enfehiet zuidwaerts in

zee.

:Met dient aengemerkt , dat van de

kaep Celidonio, torzen Capo delle Gat-

te , daer tegen over d'Egyptifche zee

leit: en van daeiyotaen0/>ö dellaGre^z,

de zee van Palefiyn ofjudca is.

Na 't Oofte maekt de zee als een Dinare-

kring , die van Capo del Grea begint
, c™ °j-

en tegen over de zee van Syrië leit , en sant

ftrekt tot aen CapoAiSant Andrea, die
Andrea -

tegen de GeZ/van Laj.az.za , in Syrië ge-

legen , aenziet. -Ey Plinius wort deze

uithoek of kaep Dinaretum genoemt

,

en is d'allerooftelijkfte, uithoek ofkaep

des eilants : tuflehen welke uithoek en

de kaep Akamas , opd'uirerfte "Wefter

-

hoek des eilants gelegen , de lengte van

Cyprus begrepen is.Van daer,na 'tNoor-

de,komt men aen eene uithoek,nu Pun-
ta Afrodijïo ,

(ofanders Punta del Cafale

Acathu , dat- is
,
punt van het vlek Aca-

thu ,) na de oude naby gelegen ftad A-

phrodifium , |

by d'Italiaenen genoemt.

Daer na volgen d 'uithoeken of kapen

van Ceraunia en Lapithus , Punta di Ce-

raunia en Lapithanu. genoemt: waer-

na CafoKormachiti volght.

Ptolemeus ftelt eenen uithoek Thro- TW'
nen voor de ftad Ammachojios , hoewel nen>

C 3 hy
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hy Thronc n ook cetie ftad noemt. «S7r*-

bo gedenkt ook Thronen, doch zonder

te zeggcn,ofhet eene uithoek offtad zy.

Eenige willen , dat Thronen nu Pila,

oïCapodella Pila of Pilt , zougenoemt

zijn; hoewel andere, als Porcachi, d'uit-

hock Dades van Ptolemeus voor P//<*

houden , doch t'onrecht : naerdien

Ptolemeus d'uithoek Dades tuflchen de

ftad Citium , en tuflchen d'uithoek en de

ftad van Thronen ftelt.

Thronen wort ook voor ecne ftad en

kaep , Pile genocmt , gehouden , welke

eertijtseen Biifchops ftad was: macris

nu eene vlek op de Zuidkuft gelegen.By

andere wort Thronen voor eene ftad of

vlek Saline gehouden, dicht daer by

gelegen , en voor d'uithoek Ptrnta del-

la Saline , een weinigh meer na 't Wef-
te gelegen.

Ptolemeus ftelt na by de ftad Salamis

,

eene uithoek Elea. Ook gedenkt ze-

ker fchrijver Polyenus eene uithoek,

dicht by de ftad Salamis gelegen : maer

noemt die niet by name. Hefychius

noemt ook Tegejfus eencn uithoek van

Cyprus , aen welkc Stepk/mus den naem
van eene ftad geeft.

Plinius noemt ook een uithoek,tegcn

over Syrië, Klides. Defgelijks fchrijft

Herodoot , dat d'uithoek , die d'oude

Feniciers omzeilden, de Kliden van

Cyprus genoemt worden. Maer Ptole-

meus fchri jft,dat de Kliden eilanden zijn,

neffens Cyprus. Strabo noemt ook de

Kliden twee kleine eilandekens , nef-

fens Cyprus, aen d'Oofter delen des ei-

lants gelegen. Ecnigen willen dat deze

uithoek Kliden, nu C.ipodi S. Andrea

by d' Italianen zou genoemt zijn: daer

d'uithoek Dinaretum van Plinius veel

meer de kaep van «f. Andrea is.

Tuflchen Capo Aleffandretta en Sant

Pifani , leit een zeeboefem, // Golfo di

Krufbko,oï di Fontang Amorofa by d'Ita-

lianen genoemt. Daerna Golfo di Pen-

daja.

Van de kaep van Kormachiti tot aen

Sant Epifani, wort de zee, de zee van

Settalia genoemt , die eertijts de zee

van Pamfylie of de Pamfylifche zee 'ge-

heten was. Van die zijde begint de golf Golf

van Settalia, en ftrekttot eene ftreke ta i"a .

van drie hondert Italiaenfchc mijlen

verre , en grenft aen de zee van Rhodos.

Deze golf of zeeboefem was in ael-

oude tijden zeer gevarelijk en aller-

meeft van Ketftijt tot aen Epifania.

Maer wanneer de Griekfchc Keizerin P°rcach:

Helena, moeder van Keizer Konftan-

tijn deGrote,op dit eilant gekomen was,

endevervaertheiten fchrikvan elkeen

voor dezen zeeboefem bemerkte , zoo
had zy , naer men zeidt , een van de na-

gels , daer mcê de Zalighmakcr aen den

kruize gehecht was, en die zy met zich

van Jerufalem gebraght had , in dien

zeeboefem geworpen : waer door die

federt zoo vervarelij k niet was, als te

voore.

Het ganfeh eilant was ten tijde der Cyprus.

Venetianen in elf oorden of lantftreken 1"^,..

verdeilt, de welke zy Contrade, ineen ken ver-

zelvcn zin , noemden , en na het een of
ander voornaamfte ingelege vlek geby-

naemt waren .- als de Contrade of lant-

ftreke van Baffb , isfudimo , Limijfo ,

Mafoio , Salines , Mefarea, die alle langs

de Zuiderkuft des eilants leggen : gelijk

op de Noorderkuft , van 't Wcfte na
't Oofte, ^t Contraden of lantftreken

van Krttfokb , Pendaja , Erines , en

Karpaffo. De laefte leit midden in 't lan-

de, tuflchen die van Salines, en Cerines

,

en was ten tijde der Venetianen een Vif-

contadopïB urghgracffchap. DezcNoor-
der en Zuider lantftreken zijn door
een lange ry van bergen van clkanderen

gefchciden.

De voornaamfte lantftreken van Cy~ Tavi

prus zijn nu die van Salines of Larre-

ka : alwaer de Konfuls van Frankrijk

hun verblijf hebben : daer na de lant-

ftrekevan Pafos, en die van Cerines of

CerignL

Bergen van Cyprus.

TT Et eilant van Cyprus wort , aen de
* * Noortzijde en in het midden , met
eenige rijen van bergen doorfnedenj

hoewel die niet rou , noch hoogh ver-

heven , maer alle laegh zjjn, : behalve

debergh Olympus, die de hooghftc van

allen is , en in het midden des eilants

leit.

DeZuider aen zeegclege lantftreken,

als die van Baffo , Audimo t limijfo,
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frfafoto, Salines en Mefared, worden

dooreen lange ry van bergen, van de

Noorder aenzeegelege lantftreken Kru-

foko , Pandaja , Cerines, en Karpajfi

afgefcheiden.

De lantftreke van Cerines wort ook ,

door een andere ry van bergen , afge-

fcheiden , die anderhalve Italiaenfche

mijle van de zeekufte afleggen , en in de

brete tot drie Italiaenfche mijlen te lan-

dewaerts in ftrekken.

Dit gedeelte der bergen begint vanta-

fo Kormachiti,in YWefte,en loopt recht

uit,als een geduurige lijn.na 't Oofte
3
tot

aen Capo dï Sant Andrea , zonder zy aen

iemant op dien fmallen oever , die tuf-

fchen hunne voetenen de zee is,toegang

vergunnen , om daer door binnen in

het eilant te kunnen komen. Indien

aen d' andere öf Zuid-zijde des eilants

op een gelijke wijze bergen gerangt

lagen, het zou tot deffelfs grote fterk-

te, en voor'svyants aenvallen bevrijt

zijn.

Het ander gedeelte der bergen fchiet

dwers door het eilant: wantzy begin-

nen van d'oudeftad Solid, welke ach-

tien Italiaenfche mijlen van Capo Kor-

machiti leit, en loopen midden door

het eilant, totaendeKruis-bergh, die

tegen over CapoMafoto gelegen is, en

eindigen by het vlek Bofo , aen den zee-

kant.Van daer drajen zy na d'andere zij-

de om , en komen weer aen den zee-

kant by Solia t'eindigen. In het mid-

den van deze bergen leit de bergh Olym-

fus.

In het midden * tuflchen beide de de-

len of zijden van die bergen , leit ook
Vlakte een vlakte , Me

'f]
"aria genoemt , van acht

^
effa" en zeventig Italiaenfche mijlen lang,

en dertigh breet: want zy begint van

d'uithoek ofkaep ldaliums nu Capo del-

la Greja genoemt , en fchiet dwers door

het eilant, tot aen Capo Kormachiti.

In het midden van deze vlakte leit de

koninglijke fk&&\NikoJia. Zy heeft een

vruchtbaren gront,en geeft overvloede-

lijk veel graen-gewaffen.
Bergh De Olympus , nuTrochodos, ofTro-

pusTüu bodos van de Grieken genoemt , d'ee-

Trobo- nigfte , hoogfte en beroemfte bergh van
*os- ganfeh Cyprus , wort met de ftad Ama-

thus, by Ptolemeus , in het Zuider ge-

deelte des eilants, en by Strabo tuflchen

de ftad Amathus , en de kaep Kurhs, in
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het midden des eilants geplaetft : die

ook op den top of kruin een tempel of
kapel van de Akreefche Venus fielt

:

dien gene vrouwen moghten betreden

noch bezichtigen.

Na dezen bergh Olympus Wert

Venus by d'oude Grieken Olympia ge-

noemt, die ook den zetel der Pieria-

den of Muzen op dien bergh fielden

:

als Pindarus in deze woorden melt.

Ach I quam ik eens op Cyprus , het ei*

lam van Venus , daer defchoonfle Pieria,

de Mujifche zetel en achtbare top van
den Olympus is.

T>'Olympus is vier Italiaenfche ofeen
Duitfche mijle hoogh , en heeft in de

omtrek of ronte ach tien leguen of
Spaenfche mijlen , dat zijn vier en vijl?

tigh Italiaenfche , ofdertien en een hal-

ve Duitfche mijle. Op ieder legue of

Spaenfche mijle ftont wel eer een kloo-

fter der Griekfche Monniken : want de
Griekfche kluizenaers hebben allereerft

dezen bergh beginnen te bewoonen , en
met dat getal van kloofters bebouwt.

Dees bergh was eertijts door de Kri-

ftenenaen den aerts=engel Michaëlge-
wijdt , en had op den top een kapel
van een zelven name. Zoo eenigeri

willen , zou eertijts op den top een ftad

gelegen hebben, Olympia genoemt.

In ieder kloofter waren vele bron»
nen of fonteynen, en groeiden aller-

leie vruchtep : want deze gehele bergh
was door de Grieken met tuinen , luft-

hoven, en wijnbergen, by na ganfeh
verdert, en, door de luftigheit en
fchoonheit des oorts, de beroemfte
van alle de bergen op het eilant. Ook
was hy bofchrijk en had zeer vele klare

fpringbronnen : dies de inwoonders
zich des zomers na dezen oort bega-

ven , om zich aldaer te verluftigen en
vermeien.

Maer na eindelijk deMonniken door
de Mahometanen uit hunne plaetfe en
kloofter verdreven waren , is deze
bergh eindelijk tot eene woeftijne ge-

worden , en leit ook nu noch voor een

groot gedeelte woeft en onbouwt. Ook
ftaet'er flechts een kloofter op , S. An-
na genoemt.

Dicht by dezen bergh Olympus , ca
vijftien Italiaenfche mijlen van de ftad

Arnaeko , en een halve mijle van de

Salinen oiZoutpannen , leit een andere

bergh»
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bergh van eene aea2ienelijke hooghte,

Monte della Cfces , da: is, bergh des

Kruis, by d'ltalianen genoemt. Op
Wiens kruin certijts een tempel van )u-

ptj'd ftont : maerdieis namaels door

de Grieken aen den Kruize toegewijde

Men zeidt dat deze bergh , by voor-

val der komfte van de Griekfche kei-

zerin He/ena,d\canzcir\ zou bekomen
hebben j dewijl zy, gekomen op dit

cilant, een gedeelte van des Zalighma-

kers kruis , of dat van den vromen
quaetdoender, aldaerzou gelaten, en

de plaetfe , met het ftichten van eene

treffelijke kerke of kapel , ophaèron-

kotte , verheerlijkt , en die na het Kruis

genoemt hebben.

Op den top des berghs ftaet noch

een kapel : waer in , zoo cenigen wil-

len , wel eer een gedeelte des kruis be-

waertwierdt.

Zoo d'Engclfe reizer, )obn Lokke,

uit verhaelder inwoondersmelt, zou

dit kruis wel eer in de lucht gehangen

hebben 5 maer door eene aertbeving

was de kapel , en het kruis , daer het

inhong , overfteipt en ter neer geftort.

Het kruis was op het jaer vijftien

hondert drie en vijftigh met zilver be-

flagen , en had drie droppelen van des

Zalighmakers bloet op zich leggen. In

het midden van het groot kruis was een

klein kruis, gemaektvan eenftukvan

des Zalighmakers Kruis : maer het was
in zilver gevat, dies men het niet zien

kon. Dit kruis hing toen met beide ein-

den in de muur : en men kön het op en

neer bewegen, tot een bewijsteken dat

het certijts in de lucht gehangen had.

Namaels hebben die van het vlek

Leukara dit kruis van daer geno-

men , en in hunne kerke gebraght. Het

is een groot ftuk, als een palm van eene

hant , en gezet in een groot koper kruis,

met uitgehouwen beeltwerk.

Zoo eenigen willen , zou dit kruis

van een ftuk van het hout des kruis zijn,

daer aen de vromen quaetdoender ge-

hecht was.

Aoum is een bergh van Cyprus , waer

uit twee vlieten vloeien : d'een Sera-

chusy end' ander Plieus genoemt. Dees

bergh was alzoo na Aous, zoon van

Aurora en Cephalus , genoemt.

Op het eerfte jaer van Keizer Titus

Vefpajianus, borft een bergh van Cy-

RUS.
prus op den kruin, en braekte zoö
veel vuurs en zulken vlam uit, dat

daer door de na by gelegc lantfehappen

en fteden met menfehen verbranden.

Marian Scot in Ttti. Rcb. Cbron. lib. 1.

Heteilant Cyprus heeft gene bevacr-

bare rivieren , vlieten of ftromen : en

die aldacr zijn, mogen veel meer fcheu-

tcn ofbeken genoemt worden , en dro-

gen ook des zomers door de hitte by-

wijleuir.

Ptolemeus gedenkt vier vlieten van

Cyprus , als Lykos , Pedeus , Lapitbus
,

cnTetius. De voornaemfte is de vliet

Pedeus , die met verfch&de takken

midden uit het eilant komt fchieten

,

en aen de ooftzijde des eilants, aen de

noordzijde van de ftad Famagufta , in

zee valt.

De vliet Lykos , die uit den bergh

Olympus valt, ftort by de ftad of vlek

Limiffb , aen de Zuidzijde des eilants,

in zee. Nerrcns het vlek Morin , tuf-

fchen het vlek Limijfo , en de kaep van

Cbitï , aen de Zuidzijde des eilants

,

vloeit een vliet in zee , Vafilipotamo op
hedendaeghs Griekfch genoemt , dat

zoo veel, als konings- vliet, gezeit is.

Uit den bergh Aous vloeiden twee

vlieten, Plieus en Serachus,ofSatrachus

by L,ykofron , genoemt, die ook Aous

geheten was, en na 't O ofte vloeide.

De Satraehus was alzoo na de ftad Sa-

trachus genoemt.

Klarius was een vliet van Cyprus, aen

den welkende ftad Solon, te voore Epea

genoemt, lagh.

Bokarus was een vliet, die, volgens

Hefychius, in of door de ftad Salamis

vloeide, en uit den bergh Akamas neer-

ftorte.Doch dit fchrijven van Hejycbius

is ongerijmt, en zonder eenige fchijn

van waerheit : naerdien dan deze vliet,

van het "Wette tot het Oofte, het ganfeh

eilant zou moeten doorlopen en door-

fneden hebben: want de bergh Aka-

mas leit aen d'uitterfte Wefterhoek

des eilants , en de ftad Salamis lagh

aen d'uitterfte Oofterhoek.

Maer uit het fchrijven van Euripides

blijkt, dat de vliet Bokarus , door of

langs de ftad Pafoi zou gevloeit hebben:

naerdien hy zeidt, dat de ftromen van

den vliet Bokarus , die hondert mon-
den heeft, Pafos zonder regen vrucht-

baer maken.
Hcc

Rivie-
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Het vlek Cytherea wort door een

kleinen vliet bevoghtight , die uit den

bron van Venus komt, en , door zijnen

Herken ftroom , een grote mcenighte

van Molens doet omgaen : waer uir de

voornaemfte inkomflen van den Bajfa

van Cyprus ontftaen.

stelen. Op het eiiant Cyprus lagen , in aelou-

de tijden , vele en voorname fteden.

lik * Ten tijde vznDiodoor hadmen'er,vol-

cji. gens zijn fchiijven , negen gedenk-

waerdige fteden : onder dewelke klei-

ne ftedekens gerangt ftonden * die de

negen fteden gehoorzaemden. Ieder

dezer negen fteden had eenen koning

:

want het eilant Cyprus was by ouds

,

zoo Plinius meld , dé zetel van negen

koningrijken , of begreep , volgens

Pomponius Mela, negen koninkrijken.

lib. 14. Deze negen koninglijke fteden wa-

ren Epea , namaels Soli , Amathus ,

Cythri , Citium, Curium , Lapathus

,

oud en nieu Pafos' , en Salamis.

By Plinius worden de volgende vijf-

tien gedaght: als Paphos, Palepaphos,

of oud Pafos , Cithera , Curias , Ci-

thium , Korineum , SaUmis , Ama-

thus , Lapethos, Sole , Tamafeus, E-

pidarum , Cbytrï , Arfmoè , Carpa-

fium, en Golgi. Behalve deze waren'er

ook de fteden Cinyria , Manum en

Jdalwm geweeft , maer by zijnen tijt

al vernictight en vergaen.

Wanneer de Griekfche keizers van

Konfiantinopolen het eilant bezaten , en

dat door hertogen deden beftieren, wa-

ren'cr ook vijftien fteden , hoewel niet

Thcm. een en dezelve: maer, de volgende

lib. 1. volgens zekeren fchrijver Conftantinus
CIf

' Porphyrogeneta : Konflantia (eertijts

Salamis") de Metropool of hooftftad,

Citium, Amathus, Cyrenea, Paphus,

Arfmoè , Soli, , Lapithus , Cermia
,

oïLeukufia , Cytherea , deze Tamafus

,

Kurium , Nemebus , Irimythus en Kar-

pafus.

Notit. Een zelve getal van vijftien fteden

Aotiq. vindmen in zeker oud Griefch aente-

ken-boek gedaght : hoewel de namen

van eenige een weinigh verandert , en

verbaftert en vervolgens aldus. Kon-

jlantia , Tamaffus , Citen , of Citium

,

Amathufa, Keren, Paphos, Arfenoè

,

Soli , Lapithus , Cirboea , Cythri , Kar-

pathus , Cyrenia , Trimethunton , Ci-

ten.
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In diergelijk ander aeloud Griefch stcdert

aenteken-boek
, gemaekt onder den

V

^J S

C}"

Griekfchen keizer Zeno Sophos , ofde
Wijze gebynaemt,worden de volgende
dertien fteden op een ry gemelt. Kon-
flantia, Citium, Amathus, Kurium, P&-
phos * Arfene of Arfmoè , Soli , Lapi-
thus , Cyrenia , Tamafus , Cythri ,

Trimithus , Karpafus. Onder deze
maekten (zoo Ammïanus Marcellinus

l

^yfc

l

getuight) de fteden Salamis en Pafos Gall. &
het eilant beroemt en deurluchtigh. S:

on'

Doch behalve deze vijftien fteden

voornoemt, worden noch verfcheidé

andere fteden by d'oude lantbefchrij-

vers, als Strabo, Stephanm cnPtole-

meus die gedaght:als in het vervolgh zal

blijken : hoewel die alle voor vele eeu-

wen te gronde vergaen , en vernielt

zijn.

Namaels hebben deKriftenCyprifche

koningen, uit den huize van Lufignan in
Porcacll;

Frankrijk , de veertien of vijftien fteden

voornoemt,tot een getal van vier fteden

gebraght : als Nikofia , Baffo , Limiffo ,

en Famagojla , die noch in wezen zijn

:

hoewel Nikofia en Famagoftadcvoot-

naemfte.- d'eerfte midden in 't lant, en
d'andere acn den zeekant, opd'Ooft-

1

zijde, des eilants gelegen.

Alle d'andere bewoonde ofbevolkte
plactfen zijn niet als dorpen of vlek-

ken , en gehuchten , Cafalia by d'Ita-

lianen genoemt , ten getale ontrent

van acht hondert en vijftigh. Hoewel
eenigen het getal op drie duizent be-

groten.

Ptolemeus fchijnt het eilant Van Cy- cof-

prus in vier oorden of lantftreken te mo?h

verdeilen : als in Salaminia , Pafia ,
'

s '

Amathufia , én Lapithia. Salaminia

beQaet , volgens den zeiven Ptolemeus,

de Oofter gedeelten des eilants , Pafo.

deWefter, Amathufia de tuflehen ge-

legen Zuider delen , en den bergh 0-

lympus , en Lapithia de Noordér ge-

deelten.
v]ek_

De vlekken ofdorpen vxc\Cyprus wa- ken of

ren,tcn tijde der Venetianen , onder de dorpen,-

koninglijke kamer , klerkfchap ofgee-

ftelijkheit en adeldom verdeilt, die daer

grote inkomften van trokken , uit oor-

zake dit eilant den vollen overvloet

van alle dingen en levens middelen

verfchafte,die het aertrijk voortbrengt.

Eertijts waren deze dorpen zeer volk-

D ;
rijk,
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rijk , en konden een getal van hondert

enzeftigh duizent inwoonders uitma-

ken , en vloeiden van rijkdom en over-

vloet van alle dingen over ; maer zijn al

voor eenige jaren , door de tirannye en

wrede regering der Turken, mcerdeels

verlaten, en de meefte leggen nu woeft

,

ontvolkt en vervallen.

De voornaemfte dorpen , onder alle

,

zijn Lapitho , Cilttro , Karpafi , Lef-

kara, Konflantino , Limnati, Silika,

Arnika , Pellendria , Chilani , Kolof-

fo , Procopia , Konuklia , Otima, Ce-

rines , Arïos , Ornodos , Krufoko , So-

lia, Limijfo, Mortu, enLefkia.

D'Arabiiche lantbefchrijvers , als Geo-

onder andere Aledrïs
,
gedenken vijf^ '

(ledenvan Cyprus , met Arabifche ge- dim 4.

broke namen : als Kerebnia , of Kerab-

nia , by ouds Ceraunia , en nu Cerines

:

Lefkofia, of Lifkofia, nu Liko (ia , of

Nikojia : Elimnejon , of Limnifon ,

nu Limijfo : Bafa , of Baffo , by ouds

Paphus , en Mankou , ot Mangoufa,

en anders Famazofia.

In het befchrijven zullen vvy met
d'aeloude ftad Salamis, oioud Fama-

g'tfta, beginnen.

Sdamis , namaels Kjonflamia , en oud Famagufta.

Strab.

Lib. 44,

e. 3.

Scoliaft.

in JE-

fehyl.

T"\ E ftad Sdamis , by Strabo , Ptole-

-*-^ meus,Stephanus, en by Plinius, So-

linus,en Hieronymus Sdamine genoemt,

wort by Strabo, na d'eilanden Karpa-

fi'én, die voorden bergh of uithoek 0-

lympus in zee leggen, en voorde ftad

Arfinoë,cn by Ptolemeus aen de Noord-

zijde des eilants geplaerft.

Sdamis wiert door Teucer , zoon van

Telamon, geftight, na dat hy door zijnen

vader uitliet vaderlant verdreven, en

op het eilant Cyprus , aen het ftrant der

Achajers , aengekomen was.

Defgelijks getuight juftinus , dat

Teucer , wanneer hy , na het eindigen

des Trojaenichen oorloghs , op zijn

weerkomft in zijn vaderlant, by den va-

der niet aengenaem was , (uit ooi zake

hy de doot van zijne broeder K_Ajax,

door lage van Ulyjfcs om 't leven ge-

braght, niet gewroken had,) na Cy-

prus geweken was , en aldaer de ftad

Salamine, na den naem van zijn oud
vaderlant

,
geftight had. Maer zoo dra

hy zijns vaders doot vernam , was hy

weer na zijn vaderlant getrokken ;

doch wiert door Eurifan , zoon van

Ajax , te lande bezet. Van daer was

hy aen de ftranden van Spanje te lande

gekomen , en had de plaetfen ingeno-

men, daer namaels nieu Kartha ge-

bouwt wiert : van waer hy na Gallicie

overgetrokken was.

Zoo andere verhalen, zou Teucer

,

wanneer hy weer in zijn vaderlant Sa-

lamis, in Attika, gekeert was , door den

vader Telamon niet aengenomenzijn,

uit oorzake hy zijnen broeder Ajax niet

belet had, zich zeiven om 't leven te

brengen. Dies was hy van daer getrok-

ken, en had op Cyprus eene ftad ge-

ftight, en Salamis genoemt , na den

naem der ftad Salamis, in Attika.

Van gelijken getuight ook Veilejus ,
Lib- ••

datfeucer, om de nalatigheit van het

ongewroken ongelijk des broeders,

door den vader Telamon niet ontfangen,

en aen Cyprus gelant wa?, en Salamis na

de bynaem zijns vaderlants geftight had

Tacitus fchrijft ook , dat Teuce

r

, .

A
,

nna '-

door gramfchap des vaders Telamon
,

gevlught was, en aen jupiter de SaU-
minier eenen tempel geftight had : zon*

der evenwel hy d'oorzake zijner vluch-

ting melL

Horat'ms melt ook de ftighting der

ftad door Teucer, in zijne lierdich-

ten , daer hy zeidt. Onder den ge-

leider en beleider Teucer heeft men
niet te Wanhopen : loant i^sfpollo heeft

zekerlijk belooft, dat in een nieu lant

een dubbel (of dubbelzinnigh) Salamis

zou zijn.

Het Attifch Salamis wort van de

poëten , als Lukanus , Seneka , en
Manielius, doorgaens het rechte Sala-

mis genoemt.

Namaels is Salamis Konflantia , zoo
Stephanus getuight

,
genoemt: gelijk

ook Hieronymus , en na hem Beda , en Lib. 7.

meer andere fchrijvers gedenken. Ee-

nige willen, dat Salamis daar na Ko- porcach.

(lanza zou genoemt zijn, na koning

Kofta, vader van S. Katharina.

Salamis was by ouds een zeer grote

,

maghtige en volkrijke ftad: want Dio- iib.14..

door noemt Salamis de grootfte, en

maghtighfte der lieden op Cyprus, en
* Ho-
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Homeer de fraeigebouwde ftad.

Een gedeelte van Salami's was ook

Koronis genoemt , jade ganfche ftad,

zoo Porfyrius getuight, die by zijnen

tijde Salamis genoemt Wiert , was te

voore Koronis geheten. Dies miflehien

Teucer de oude ftad Koronis , welke hy

op zijne acnkomfte aldaer vond,flechts

vergroot, en na zijne vaderlant Sala-

mis genoemt heeft.

Zoo andere willen, zou Salami's na-

maels Kojlanza, na koning KoJIa, vader

van Sinte Katharina ,
genoemt zijn.

Door de ftad liep de vliet Bokarus ,

die uit den bergh K^ikamas ftorte.

Toen Cyprus onder de Romeinen

(tont , waren de Salaminiers door de

Romeinfche ruiters,onder den overftcn

Scaptius, geweldigh geplaeght, doch

wietden, op bevel van Cicero, gedwon-

gen van het eilant te wijken.

De ]oden hebben de ftad , na het ver-

delgen van allede Griekfche inwoon-

ders, op het negentiende jaervan kei-

zer Trajaen ,
ganfehverwoeft. Op het

zeven en dertighftc jaer Van keizer Kon-

Jlantijn de Grotey ftorte , door eene aert-

»rof. in beving , die op Cyprus ontftont, de

ftad Salamis ter neer, met fneuvelen

van een grote meenighte volks.

Onderde Kriftenen was Salamis de

zetel van eenen Biflchop, en een Metro-

polis of Hooftftad. De beroemfte Bif-

lchop onder alle, die gcdaght wort.was

Epiphanius.Hy wort uitftekentheits hal-

ve de heilige Biflchop der Cypriers, en

de grote Epifanius, cnby Hieronymus

de Biflchop van Cyprus genoemt

fchrijven van Amtnianus Marcellinus

te befpeuren is : en miflehien een van
den Epicenifchen Jupiter : want dees Ju-
piterwns in Salamis , zoo Hejy chius ge-

denkt, geeert.

Ook Was'er een tempel van Venus* 0yii
Profpiciens , dat is uitkijkftcr, geby-

naemt.

In Salamis was ook een tempel van
Palias , Agraulos en Diomedes, en in een
zelve omtrek ofbeftek befloten.

Aen Agraulos » zoon van Cekrops

en Agraulos , wiert in de maend Afro-
dijium , alzoo by de Cypriers genoemt,
een menfeh opgeoftert

i
welke gewoon-

te tot aen de tijden vanD/wwe^jgeduurt
heeft: maer isdaer na verandert , en
wiert aen Diomedes een menfeh opgeof-
fert. Die opgeoftert wiert, liep, onder
gelei van jongelingen, driemael rontom
hetaltaer. Daernaftak depriefterhem

met een fpies in de keel of mage : en al-

dus wiert hy op den opgerechten brant-

houtftapel ganïch verbrant.

Difilus , koning van Cyprus, die

ten tijde van den godsgeleerde Seleukus

leefde , heeft deze inzet ting vernie-

ia
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do-
lach
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tight , en die gewoonte in een oflen of-

fer verandert. Porphyr de Abjlin. Itb. z.

Eu/eb. Cyrill Theodoret.

Van Salamis zijnby ouds verfchcide

geleerde en deurluchtige mannen gc-
iproten: gelijk dacr na breder zal gezeic

worden.

Vianeuterium was eene plactfe aen

zee,by de ftad Salamis oïKonjiantia, ge-

legen: alwaêr Polybius, Kriften biflchop *" VltS

der Rhmokururen , oïE^ypten, met de phan.

Akrton wiert te Salamis gemartela-
j
overbli)ffelen vznEpifamus, in zijn le-

feert

Behalve de tempel te Salamis, door

Teucer , ter eere van den Salaminifchen

Jupiter geftight, waren 'er meer ande-

re tempels van Jupiter : als uit het by Salamis.

Famagujla*

ven Biflchop van Salamis of Konjlan-

tia, lande , om dezelve aen de ftedelin-

gen te behandigen.

't Befte zout van ganfeh Cyprus viel

DE ftad Famagujla wort alzoo by de

later en hedendaeghfcheLatijnfche

fchrijvers , als ook by de Ncerduitfchen

en Engelfchen, genoemt: maer by d'Ita-

lianen FamagoJla,en by de FranfcheoF*-

magoufie , en by d'Arabieren Mangoufa.

Famagujla wiert door Henrikus , ko-

ning van Cyprus , op het jaer twaelf

hondert en negentigh, geftight, na het

verwoeden van Ptolemais, eene ftad

van Syrië ofFenicie.

Famagujla leit by na tegen over Tri-1

polis, in Syrië , op een zeer voordeliger»

oort, in een boght of inham, aen de

uitterfte Ooftzijde des eilants , op den

oever der zee ,en op een zeer harde rot*

fcof klipgront 5 doch op zulken lagen

oort , dat men van de fchepen uit de ha-

D % ven
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ven ofuit zee in de ftad kan zien. Zy is

omtrent twecEngelfche mijlen in 't ron-

de groot, en in vorm byna van ecne

vierhoek gebouwt
De ftad is tamelijk groot, en wel ge-

bouwt, en heeft ongemene fraeie en

zeer rechte ftra ten.

Haren. Zy heeft eene zeer treffelijke ha-

ven, tegen 't Zuid-oofte : welke ook
d'eenighfte haven des ganfehen eilants

is ; hoewel klein en eng : dies zy niet

met allen voor grote fchepen deught

:

ook komen aldaer niet, als kleine lche-

pen ten anker.

De Venetianen hadden wel eer, voor

deze haven , een kleine moelje voor de

galeyen gemaakt : maer defelve is he-

den ganfeh gefloopt , en door het ge-

welt der zee vernielt.

De mont van de haven wort door
twee fteenrotfen benauwt, daeropde
zeebaren by ftorm en onweer gewel-

digh breken , en de haven veiligh ma-
ken.

In deze haven leggen of overwinte-
ren gemenelijk vijf of zes galeyen , die

de Bey van Famagufia , ten dienfte van
den groten Heer, hout

Op de ftad Fimagufta is grote fchip-

vaert , en een fterke overvaert uit

S,ne , en 't Heilige Lant , inzonder-

heit uit de havens van Jcppe , Tripolis
t

en Alexandrctta, gelijk eertijts op de

aeloude ftad Salamis of oud Famagufia,

was . Van wegen deze fterke en beroem-

de Ichipvaert, willen eenigen, dat deze

ftad by d'Itahanen Famago/ia. zou ge-

noemt zijn : dat zoo veel, als beroemde
of vermaerde Faem, gezeit is.

Hoewel andere willen , dat Fama-
gujla zoo veel zou gezeit zijn , als Faem

varn^fugufius , te weten , van keizer

Augujlus , die de ftad , om de verkrege

zee, in het Aktiafilche gevecht, tegen

Antoniu en Kleopatra bevochten , zou
geftight hebben. Doch andere hou-

den, dat de ftad door koning Kc/ïa, Porcach.

vader xznS.Kat harwa^zou geftight zijn.

Zooeenigen willen , zou Famagujla,

of oud Famagufia , eertijts na Arjin é
y

de Michtfter, zuftervan Ptolemeus Phi-

ladelf s , koningvan Egy.ten., Arfinoë

genoemt zijn.

Famagujla is het eenighfte envoor-

naemfte bolwerk van ganjeh Cjprus :

want
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want het heeft, tot hacr bevciling , zeer

fterke veilingen, eertijts door de Ve-

netianen geftight. Voorts leit het op

een zeer harde rotfe, welke niet kan

ondermijnt noch ondergraven worden

;

hoewel de muuren of wallen , door na-

latigheit .en onachtzaemheit der Tur-

ken, voor vele jaeren al gefcheurt en

Kafteel. bouwvalligh waren. Aen de wallen,

binnen de ftad , en aen de zijde der ha-

ven, ftaet een kafteel, in vorm vaneen

Citadel, al voor honderten meer jaren

gebouwt , dat , als ook de ftad , nu zeer

wel by de Turken onderhouden wort.

Toen de Venetianen de ftad on-

trent op het jaer vijftien hondert vijf-

tighen zeftigh bezaten , waren de wal-

len fraei , en van nieuws met vier voor-

name bolwerken verfterkt, daer tuf-

fchen beide toorens tegen malkanderen

overftonden.

De haven, daer neffens het kafteel

ftaet , was met eene keten , regens

's vyants inkomfte, afgefc horen.

Men heeft er niet , meer als twee

poorten: eeneaende lantzijde, enee-

ne aen de zeekant.

Aen wat zijde men in de ftad treed,

zoo moetmen door twee deuren gaen

,

en over een valbrugh in het midden :

waer van deTurken zich dien vond toe-

fchrijven.

Kerken. ^ue ^e ou<^e Kriften kerken zijner

noch in haer geheel en wezen : doch

worden by de Turken bezeten : want

na zy de ftad op het jaer vijftien hon-

dert een en zeventigh verovert hadden,

hebben zy ook alle de Kriften kerken

in Moskeen verandert.

Kerken Op het jaar vijftien hondert zeven-

en s. jj^ waren' er drie kerken : de groot-

jes.
*

fte kerke was aen Sinte Nikolaes ge-

wijdt, en hierom de kerke van S. 2{i-

kolaes genoemt.

In deze kerke is het graf van Jakob

van Lujignan , laefte Kriften koning

van Cyprus : wiens Latijnfch graf-

schrift, aen de Zuidzijde des koorsj al-

dus gelezen wort.

Jakobode Lufignano BieroJol. Cypri,

K^irme. Regi, cuï diviniz laudes obpr&-

elarafacinora& obtentos de hofle trium-

phos. Bic ob denegatos honores Monar-

chiam Cypri ut Cafar invadens obtinuit.

fFama- -|- Amegujlum fubegit , Venetorum domi-

niopr&potentïjfimoadh&fit , illiusfiliam

RUS. 29
Kthelïnam venujlifimam & certo deam
Jibi copulans eonnubio : pus, prudens

,

clemens
, munificus , magnanimusprin-

ceps
, quo nemo bello major , nee armis ,

hunc mors efera anno in/per ij X i' 1 1.

&tatis ijero XX XI 1 I. peremit , atque

ejus pofthumum vagientem necavit ,

1473. d. 6. Julij.

Dat is:

Aen Jakob de Lujignan , koningh van
jerujalem , Cyprus , Armenië , dien

goddelijke lofzy , van Wegen de beroem •

de daden , en zegens op den vyant be-<

vochten. Dees heeft, om de geweigerde

eeren, de Monarchie van Cyprus , als

een C&Jar bespringende , bekomen. Fa-

magujia t'onderqibraght , en de hoog-

mogenjle heerfchappye der Venetia-

nen, met deffelfs dochter Katharina , de

allerJchoonjle, en zekerlijk eene Goddin,

ten huwelijk te nemen , aengehan-

gcn. De godvruchtige , kloekzinnige

,

goederliere , en Weldadige vor/l, tegen

wienniemantin oorlogenen Wapenen op-

moght , dien heeft de Wreede doot , op

het dertiende jaar zijns rijks , en drie

endertighjie jaer zijns ouderdoms, ver-

nielt , en zijn nagelaten jong kint ge-

doot , des jaersvertien honderf drie en

veertigh , den zejien dagh van Hooi-

maant.

Achter het altaer worden deze

woorden, in fteen gehouwen, gele-

zen.

FRANCISCODE PRIOLIS VE-
NETIË CLASSI IMPERANTE
DIVI MARCI VEXILLUAd CY-
PRI FELICITER ERECTUM
EST- <Vinno 1488. XXVI 11. Februar.

Dat is :

Aen Franciskus Je Priolis , gebiedende

over de Venetiaenfche vloot , is de vane

van den heiligen Markus te Cyprus ge-

lukkelijkopgerecht. Desjaers 1488. den

28. Februar.

Behalve deze twee was 'er noch eene

kerke der Grieken, S. Joris genoemt : van

waer in een marmer graf van den aelou- J°ns-

den bifichop Epifantus gezien wort,

met een Griekfch opfehrift 5 doch dat

voor hondert en meer jaren by na al

uitgefleten was , en niet kon gelezen

worden.

D'andere was de kerke van S. Maria

D 3 Hy-

Kerke
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^
e Hydrta genoemt , die niet zeer groot

van S. . J o » o
Maria is. In deze kerke was wel eer eene
Hydria. zeer Qude pot , kanofkruike, te zien,

die men zeidt eene van de zeven water-

kruiken te zijn, welker waterde Za-

lighmaker, op de bruiloft van Kano. in

Galilea, in wijn veranderde. Het was

eene zeer fraeie aerde pot, met wit

geëmaljecrt , en met net getrokken

werk doorwroght. Zy had aen ieder

zijde, inplaetfe vanhantvatfelen,oo-

ren , was ontrent een elle hoogh , en
fmal aen den bodem , en groot en ront

van buik, met een langen hals en tuit,

om de vocht, 't zy water ofwijn , daer

uit te fchenken , die tot twaelf volle

ftopen daer in konnen.

Het een oor of hantvatfel was op het

jaer vijftien hondert en zeftigh ganfeh

afgebroken , en het ander by na ten de-

le gebroken.

Men ziedt op veleplaetfen der ftad

deze zinfpreuke van den ftaet van Ve-

netien , in 't Latijn , die uit de bek van
eenen Leeuw Ichiet.

PAX TIBI MARCE EVANGE-
LISTA MEUS.

Dat is.

Vrede zy u, o Markus ! mijn Fvan-

gelift.

De ftad Famagufta, wort, van we-
gen den groten Heer , door eenen Bey
bedierf , die onder den Bajfa ofopper-

hooft des eilants niet ftaet , en zes ga-

leyen, tendienfte van den groten Heer

,

tot beveiling der kuft , houden moet.

De Kriftenen mogen hun verblijf

in de ftad niet nemen , noch aldaer ver-

nachten : alleenlijk hebben zy de vry-

heit van des daeghs daer in te komen

,

en houden'er winkels,die zy des avonts

fluiten : waer op zy zich na hunne hui-

zen begeven , die in de na by gelege

dorpen , of in een dorp een musket-

fcheut van daer , ftaen.

OudFa- Twee duizent fchreden, of vier En-
magu- geifcheen een halve myle van nieu Fa-

magufta, zietmen op eenen heuvel noch

de puinhopen van oud Famagufta , wel-

ke ftad wel eer door d'Engelfchen

,

op bevel van Richard , koning van

Engelant , verwoeft en ten gronde ver-

delght wiert.

Oud Famagufta lagh al voor hondert

en meer jaren woeft, en wert by genen

menfeh bewoont.

Eenigcn willen , gelijk gezeit is, dat

dit oud Famagufta eertijts Arfinoe zou
genoemtzijn, nadeftichtfter Arftnoë,

zufter van Ptolemeus Filadelfos , ko-

ning van Fgypten. Andere houden
d'aeloude ftad Tamajfus voor Fama-

gufta : daer nochtans l'tolemeus en Stc-

fanus Tamajfus tot eene Middellantfche

ftad van Cyprus maken. Dogh met

recht magh d'aeloude ftad Salamis , na-

maels Kovftantia genoemt, vooroud
Famagufta gehouden worden.

De ftad was , naer het ichijnt , groot

van omtrek : want men ziet'er hele ber-

gen van fraeie grote en fterke gebou-

wen : hoewel niet alleenlijk daer , maer

ook op vele plaetfen , door het ganfeh

eilant. In het graven en ploegen in

d'aerde, worden by wijle ookaeloude

goude, zilvere en kopere penningen ge-

vonden : ja ook vele tomben en gewel-

ven , met graven daer in.

Men ziet'er de grontveften en puinho-

pen van de kerke, alsookvand'onder-

aertfche gevangkenis van S. Katharina,

dochter van koning2<ro/?4,die als uit eene

rotfe ofklip fchijnt gehouwen te zijn.

Ook wort'er de kerke van S. Barna- Kerke

bas, d'Apoftel, getoont, endeplaetfe, *a" s*

daer hy gemartelazeert , en in eene put bss.

begraven was , met het boek van het

Evangelie van S. Mattheus , gefchreven

met d'eige hant van den zelven Mat-
theus , en gevonden ontrent op het vier

hondert drie en zeventighfte jaer.

Zoo Hicepborus Kalliftus , in zijne

kerkelijke hiftorie, getuight , zouden

d'overblijffelen van den Apoftel Bar-

nabas , ten tijde der regering van keizer

K-Anaftafius, ondereenen S- Jans broot-

boom geyonden zijn , met het Evange-

lie van den Evangelift Mattheus op

zijne borft , en met d'eige hant van Bar-

nabas gefchreven.

Doch Cedrenus,Suidas en Ajo, in het

Roomfch Martelaers-bock, ichrijven,

dat d'overblijfiêlen van Barnabas , en

het Evangelie van Mattheus , op den

borft van Barnabas , op het vierde jaer

der regering van keizer Zeno
y
zouden

gevonden zijn.

Zoo Hieronymus , en uit hem Hono-

rius en Zophronius getuigen, had Bar-

nabas de Cyprier, die ook )czefLcni-

tes
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tes genoemt , en met Paulus , tot

Apoftel der heidenen geftelt was, ee-

nen brief tot opbouwing der kerke gc-

fchreven , die onder d'Apokryfifche

fchriften erkent wort.

Eufebius gedenkt ook dien brief van

Bamabas , in het
(
optellen der A-

RUS.
3 i

pokryfifchc fchriften. Eenigen , als

Fdafirius melt , maken hem den fchrij-

ver van den brief aen de Hebreen. Zi/n

Evangelie, dat infgelijks onder d'Apo-
kryfifche fchriften gehouden wort

,

gedenkt ook de rechtsgeleerde Gra-
tianus.

Ü^Qh^fia OÏLiJ^oJia.

~V*\ E ftad Nikofïa, en Likofia , by de
-*-^ hedendaeghfe Grieken en Italia-

nen genoemt , wort by de Griekfche

fchrijvers , van de midden eeüwe, Leu-

kufia of leukofia, en by d'Arabifche

fchrijvers gebroken , Lefkojia of Lif-

ko 'ia, of Lefkouxa of Lenkouva gehe-

ten

E enige honden Likofia of Nikofia

voor de ftad, welke by verfcheide

Griekfche kerkelijke hiftori-fchrijvers

,

als Sofronius , Hieronymus , Nicepho-

rus en Zozomenus' , Leuteon , ot Le-

drum , of Ledra genoemt wort : welk

Leuteon eertijts tot een bildom opge-

rechr was : wiens biflehop , met name
Triphylltus^by de gemelde fchrijvers ge-

daght wort.

De ftad Liko/ïa leit byna in het mid
den des eilants, en fchier in het mid-

den der vlakte , Meffaria genoemt ,

op een zeer luftigen en getemperden

oort , en in een zeer vruchtbaren en wa-

terrijken landouw : dies Ltko/ta door

haregelegentheit gene onaengename of

onvermakelijke ftad is.Zy leit een dagh-

reize te landewaerts in,zeven Cyprifche

of een en twintigh Italiaenfche mijlen

van Arnacho, zes en dertigh ltaliaenlche

mijlen van de ftad Famagufta , en is

langer als breet , en had wel eer negen

Italiaenfche oftwee Duitfche mijlen en

een vierendeel in den omtrek. Dies
,

men de ftad in vijf vierendeel uur nau-

lijks rontom kon gaen.

Maer wanneer de Venetianen de

ftad op het jaer vijftien hondert zeven

en zeftigh , tegen het belegh der Tur-

ken, wilden verfterken , hebben zy den

omtrek tot drie Italiaenfche mijlen in-

getrokken. Zy maektcn toen de ftad

rondt van geftalte , in vorm van eene

fter met elf punten : waer van ieder

met een bolwerk gefterkt wiert.

Doch de bolwerken wierden niet

voltoit , noch na behoren , volgens het

ontwerpj opgehaelt.

De nieuwe of hedendaeghfe muren
der ftad zijn van binnen met aerde

aengehooght , en in ftaet van befcher-

ming , en met zeer brede grachten om-
ringt.

De ftad heeft drie poorten : d'eene

ziet na 't Oofte , en wort de poorte van

Famagufta genoemt : dewijl die na de

ftad Famagufta. toe leit. D'andereisde

poorte van Pafo, aen de Weftzijde:

en de derde is de poorte van Cerines,

aen de Noordzijde.

Likofta had wel eer vier duizent

huizen , en was, ten tijde der Kriftenen

of V enetianen , met paleizen , verfchei-

de kerken en prachtige gebouwen ver-

heerlijkt : en daer en boven met kloo-

fters van Franken , Latynen en Grie-

ken, voorzien. Want de meefte, ja

alle de Venetiaenfche adeldom des

ganfehen koningrijks van Cyprus ,

woonde in deze ftad , en ieder riddec

ofgraef had'er eene wooning, die de

ftad van tijt tot tijt, meer en meer, met
gebouwen , tuinen , en andere brave

werken deden verheerlykenen verde-

ren.

De hooftkerke der Küftenen , wel-

ke men noch daer ziet.en fraei gebouwt

is , was door de Grieken aen Sinte So-

fia, gewijdt , en hierom Sinte Sofia ge-

noemt : gelijk de kerke van S.Sofia te

K nftantinopolen : maer de Turken heb-

ben die, na het veroveren der ftad , na

zich genomen , en daer van hunne Mos-
ke gemaekt.

N effens deze kerke ftont desaerts-

biflehopshuis, daer in eertijts de Me-
tropolyt, en de Primas,oï eerfte des rijks,

gemeneh k de geboorne gezant des

Paus genoemt, zijne woonftede had.

In deze kerke , of Moske, is een oude

tombe ot grafftede van zeerfraeien ]a-

fpis-fteen, ganlch uït een eenigh ftuk ge-

houwen , en gemaekt in vorm van een

kofferdekfel , twaelf fpan lang , zes

breet

,
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breet, en zeven hoogh. Men zeidt de-

ze grafftede onder d 'aerde gevonden zy

.

Daer en boven hebben zy cene ande-

re kerke in eene Mojke verandert , wel-

ke eerrijts een kloofter van dorde van

S.nt Auguftyn was, waerinde meefte

Kriften koningen vmCyprut begraven

leggen , die recht koninglijke graftteden

zijn. Noch was'er een ander Francis-

kaner kloofter : waer in , ten tijde der

Venetianen, het lijk van S Fianaskus,

een Borgonjer krijgsknechten eene nou-

te kifte bewaert wert.

De Grieken hebben'er heden vier

kerken , en de Franken en Latynen

twee : te weten , de Kapucijner pa-

ters , Franfchebczendelingen, en Sok-

kolansjofltaliaenlche bezendelingen. De
eerfte hebben eene kerke S. Jakob ge-

noemden de laefteeene kerke van Sin-

te Kruis. D' Armeniers hebben'erook

eene zeer fraeie kerke, welke ten tijde

derFranken ofLatijnlcheKriften en een

kloofter van geeftelijke vrouwen was,

het Katuiz>ers kloofter genoemt.

Men ziet noch in het koor der kerke

ftene graftteden , met uitgehouwe beel-

den van geeftelijke vrouwen daer op,

en inzonderheit van eene abdifte , met

een kruis in de hant. Ronrotn de kant

van den fteen is gelchrift met Franlche

letteren gehouden.

De Turken flopen alledaeghsdepa.

leizen.en andere fraeie ftads gebouwen

,

op hope van daer in eeni^e verborge

fchat te vinden, en verkopen de ftenen,

tot den opbouw van nieuwe huizen

Ten tijde der Cyprifche Kriften

koningen , uit den huizen van Lufi^-

n.m in Frankrijk, die het eilant van

Cyprus, des jaers elf hondert en drie,

met edelen uit Frankrijk bevolkten,

was Likojia alleen de koninglijke zetel,

en ftoel des rijks , en hof des konings.

Het was toen ook tot een aerts-bis-

dom der Latijnen en Grieken opge-

recht : gelijk ook Ledrum of Leuteon
,

onder de Kriftenen de zetel van ee-

nen biflehop was : diens biftchop , met

name Trifyl/ius , Hieronymus en Nicefo-

rus gedenken.

D'inkomfte van

van Likofia wert ,

dit aerts-bifdom

ontrent des jaers

vijftien hondert en zeftigh , op twaalf

duizent dukaten jaerlijks begroot.

De vliet of beke, Pedeus genoemt,

vloeit midden door de ftad , en is met

ftene bruggen overflagen. Hy loopt

by w yle zeer hoogh op , en vloeit fnel

,

maerdrooght evenwel bywyle des zo-

mers uit.

In de ftad is ook een bron offonteyn

,

met wiens water alle acht dagen eens ,

de hoven of tuinen bevoghiight wor-
den. Deze bron wert ten tijde der Ve-
netianen jaerlijks gepaght, en voor ie-

der boom moeft jaerlijks aende pach-

ter een Bizantin gegeven worden.

De pachter had by dezen bron een

luiligen en fracien tuin , en betaelde al-

le jaers aen Sint Mark vijftien hondert

kronen.

D'inwoonders van Nikofia leefden

in oude tijden, na d'oude wijze der

Genuefen, die ook dit eilant wel eer

bezeten hebben.

Sedert de tijden der Kriften konin-

gen van Cyprus, waren in Nikofia zeer

vele Franfche edelen geweeft , die , zoo
lang de Venetianen de ftad bezeten heb-

ben, op zijn Franfch gekleet gingen,

en vele vryigheden en voorrechten ge-

noten.

Op het jaer vijftien hondert en zc-

ventigh , wcttNjkoJïa door den Turk-
fchen Keizer Selim, de twede van dien

name , verovert , en den Venetianen af-

handigh gemaekt.

Een halve mijle buiten de ftad ftont

wel eer een Griefch kloofter, dat een

fraei gebou was.

dArni^a oïtA
r
macho.

A Rnika , en anders Lameka , of
* *• Arnacho , wort ook Arnacho di

Saline by d'ltaliancn genoemt . na

d'aenftrant gelegc Salinen , of Zout-

pannen, ofZoutputten.

Het leit een vierendeel mijls van
ftrant , en zeven Cyprifche , of een

en twintigh Italiaenfchc , of vijf Duit-

fche mijlen , en een vierendeel van de
ftad Nikofia , en vijftigh Engelfche mij-

len van Limtjfo.

<^Amika was eertij'ts een treffelijke

en volkrijke ftad als , blijkt uit verfchei-

de gedenktekenen, en puinhopen, die

al-
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aldaei' na den zeekant toe leggen : want

men vint'er , in het graven, onder d'aer-

de of gront, aeloude penningen , ho-

len en graffteden hier en daer.

Men ziec'er heden niet, als eenige

lage huisjes , van eene verdieping

hoogh.

Daer ftont een zeer groot , ruim

,

en fraei richthuis van vierkante geflepe

flenen , door de Venetianen , zoo ge-

looftelijk is, geftight: maer het was

over hondert jaren al bouwvalligh,

en by na ter neergeftort : waer van de

muuren alleenlijk ter wederzyde noch

ftaen.

Daer tegen over ftaet een Moske,

een fraei gebouw, dat wel eer eene

kerke der Kriftenen , en aen S. Rok ge-

wijdt was. Daer neffens ftaet een hoge

vierkante tooren , en een galdcrye

,

die op marmerc kolommen ruft.

Tuflchen de kerke , en de galdc-

rye , leit een grote plaetfe of plein , in

wiens midden men eene marmers ko-

lom ziet opgerecht : waer op wel eer

een gevleugelt leeuwen-beek van mar-

mer , het wapen ofteken der Venetia-

nen ,
geftelt was.

Niet verre van daer } neffens eene

kleine overwelfde Griekfche kerke

,

bewoonden, voor ontrent tachentigh

jaren, de Minrebroeders eenige ka-

mers, die zy van d'aelmoeflen geftight,

en met eene muur omringht had-

den , om des te veiliger tegen den acn-

loop van ftraetfehenders en dieven te

zijn. Zy hadden aldaer eene tuin , met

allerlei -fiagh van moes -kruiden be-

plant.

De Minrebroeders Waren te dien

tijde gemenelijk niet meer als vier in

getal , en ftrekten tot zeer groote trooft

der genen , die na Palejtyn, of heilïgh

lant , en jerufalem ter beevaert reifden,

ofvan daer weerom quamen.
Behalve een veilige herbergh en ver-

blijfplaetfe , die zy den beevaertreizers

verfchaften
, gaven zy hen alle noot-

wendige levensbehoeften , floegen hen

by ziekte naerftelijkga, en waren hen
in alle zaken behulpzaem : daer voor

zy zelfs van de beevaerders nieteifch-

ten : maer namen evenwel aen, het

geen die hen vrywilligh gaven en ver-

eerden.

Deze minrebroeders hadden gene
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goederen altoos,noch bezaten geen lan-

deryen,daer zy zich van erneren konden,
maer leefden van d'aelmoeflen alleen

der koopluiden , die zich te Arnika
ophielden, en van de giften derfchip-

pers , die met hunne fchepen op de
naeftbygelege ree ten anker quamen.
Hier door was ook , by de Venetianen

,

van over lang een gewoonte ingevoert,

dat alle de fchippers , die met hunne
fchepen daer aen quamen, ieder, tot

onderhout en byftant des kloofters , een

dukaet , ofgoudc Sechin, betaelden.

Ook ftont henvry aen de fchepen te

komen, om van de fchippers en bee-

vaertreizers een aelmoes t eifchen.

Zy deden alle daeghskerken-dienft,

en lazen nacht en dagh de kanonyke
gebeden, en deilden dengenen, die

het begeerden, de Sakramenten der

kerke uit.

Dicht aen ftrant leit eene plaetfe, KoiIlc;i

heden Komercïo , by d 'Italianen, ge-

noemt, daer men zeidt, byouds, de
ftad Cyprus , volgens getuigenis van
verfcheide fchrijvers

, gebouwt was, en
daer van het ganfeh eilant den naem
van Cyprus zou bekomen hebben.

Het was eertijts eene vermaerde
plaetfe , en de voornaemfte koopmerkt
van het ganfeh eilant : het welk ook
de naem Komercio> dat is, koophan-
del, aenwijft, en de puinhopen getui-

ao.

gen.

Het heeft eene haven ofbay , die , na
de dicht by gelege Zoutputten oïZout-
pannen, by d'Italianen Spiaggiadi Sa-
lines ^ dat is., ree of bay van de Zout-
psmnen^ genoemt wort.

Op deze haven is grote fchipvaert

,

inzonderheit van wegen den zouthan-

del : en aldaer komen zeer vele koop-
luiden ter merkte ; hoewel nu zoo veel

niet , als wel eer plaghten te doen, wan-
neer de Kriftenen het eilant bezaten.

Aldaer ftonden eertijts grote pakhui-

zen, met allerlei flagh van koopwaren
en vruchten (daer het eilant van over-

vloeit) opgepropt. Maer die zijn al voor
vele jaren , of door de vlam verflon-

den , ofdoor onachtzaemheit der Tur=
ken (die alles laten vervallen) ver-

waerlooft.

Een fteenwerp van Komercio ftaet, op
de linker zijde, een oude kerk van

een ronde geftalte, en met vele gewei-

E ven
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Kerke ven overdekt , en de kerke van S. La-

SUza **rus gCnoemt'

nis. Neffens de kerke ftaen, aen d'Ooft-

zijde, eenige lage huisjes , en nier meer

als van eene verdieping hoogh , tor ge-

bruik der reizers, die na ftranr toe gaen:

vvanr in die huisjes overnachren de

Turken, en alle vreemdelingen, die

om den Koophandel zich derwaerrs

begeven. Daer is een forr , of vefting,

tot befcherming der plaetfe.

Aen de linker zijde ftaet eene kapel

,

die de Minrebroeders van Arnika , van

de Turken , voor ontrent een eeuwe

,

gekocht hebben , tot eene begraefplaet-

ie der doden. Want wanneer iemant

op de fchepen * die ter ree leggen

,

komt te fterven , 200 belleden zy het

lijk op deze plaetfe, dewijl het niet

verre van ftrant is, ter aerde, en be-

graven het na de Roomfche wijze.

Van de kerke van S. Lazarus, tot Ar-

nika, zietmen niet als puinhopen, en

wijtftrekkende velden vol olyf-boo-

men, en akkers, doeh meerendeels

woeft en onbebouwt.
Zout- Een halve mijle van Arnacho , en
pannen,

jicht aen de haven , en een mijle van

het landewaerts in gelegen Cbiti, leg-

gen de Zoutmannen , Salini by d'Ita-

lianen genoemt. Het is eene put ofvlak

en effen dal , van een mijle en een hal-

ve in *t ronde : hoewel andere het twee

mijlen en een vierendeel in de ronte

groot maken.

Hoedanigh het met dit Zout-dal

,

en metdenzouthandclder Venetianen,

ópherjaer vijfden honderr drieenvijf-

tigh, gefchapenftont, zal ik uit de rei-

ze van John Lokke , Engelfman, nnje-

rufalem , voor af laten volgen.

Dit zoutdal of zoutputlaet, bytijt

van regen, een groote meenighte waters

in , dat van het gebergte komt loopen

,

tot dat de put vol is , tot aen een zeker

merkteken. Wanneer nu de put vol

waters is , zoo laermen her overige

door eene gracht in zee loopen. Dit

inloöpen des waters wort gedaen on-

trent in Wijnmaant, of eerder , of la-

ter, na de tijt van 'tjaer het toelaet.

Men laet het water daer in blijven

,

tot het einde van Hooimaant , of tot

aen het midden van Oogftmaent, des

volgenden jaers : uit welke putten ten

dien tijde , in plaetfe van het ingelaten
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water, zeer fchoon en wit zoutg«za-
melt wort, zonder eenigen verder kunft

of arbeit : want het zout wort uit dit

water alleenlijk door de grote hitte der

zon gemaekt.

Wanneer dit zout in de putten leit

,

is het gelijk als veel ys, en zeftien dui-

men dik , en wort met houwelen en
bylenuitgedolven, en door flavenop

hopen by een gebraght.

De Venetianen bezitten dit zout , en
doen het bewaren , tot gebruik van S.

Mark. De Venetiaenfche fchepen, die

aen dit eilant quamen , waren gehou-

den hun ballaft buiten boort te fmijtén

,

en met zout te laden , om na Venenen

over te voeren. Ook moght'er nicmant

op het ganfeh eilant zout kopen, dan
van de Venetianen , die deze putten

voor S. Mark bewaerden en behielden.

Deze plaetfe wert des nachts met
zes ruiters bewaert , ten einde niemant
het zout by nacht zou ftelen.

Desgelijks moght niemant onder de
heerfchappye of gebiet der Venetianen

eenigh zout vertieren , of moft het van
Sint Mark koopen. Noch niemant ver-

magh eenigh zout van d'eene ftad , tot

d'andcre te brengen 5 maer ieder moft
zijn zout in de ftad , daer hy woonr,
koopen. Niemant moght ook in Ve-

netien meer zout koopen , dan hy in

de ftad vertierde : want indien hy be-

vonden wiert flechts een vierendeel

zouts uit de ftad gevoert te hebben , en
daer over aengeklaeght wierd , hy zou
een oor verloren hebben.

Het mcefte zout, dat men in Vcne-

tien had , quam van deze Zoutmannen.

Het zout was'er zoovervloedighveel,

dat men in een jaer de helft niet ver-

gaderen kon : want het wert alleenlijk

in Hooi, Oogft en Herftftmaent ver-

gadert , en noch niet deze gehele drie

maenden vol uit. En hoe groten over-

vloet de fchepen jaerlijks van daer ver-

voerden, zoo bleven'er evenwel grote

hopen leggen , als heuvelen. Zommi-
ge hopen waren zoo groot, als negen

of tien fchepen konden laden. Daer
waren hopen van twee, en zommige
van drie, en zommige van negen oftien

jaren vergadert. Een fchip nam nooit

het zout by de mate in ; maer het wiert

te Venetien gemeten. Dus verre Lokke.

In dit dal vloeit van den bergh Olym-

pus
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fut een béke , en het regenwater , uit

de na by gelege bergen , die in den win-

tertijt een poel of meir van vier of vijf

voeten diep maken.

Het zoet regenwater, dat^uit de lucht

of uit de bronnen , in dit meir verga-

dert wort, neemt uit de natuur en aert

des gronts , en door de hitte der zonne

,

allengs eene zoutigheit aen.

Daerna wort het in Bloei, Zomer
en Hooimaënt, geheel en al, zonder

eenige ,kunft * moeite of arbeit ,

door de hitte der zon alleen gezuivertj

geitolt , en hart tot wit zout. Het is

met recht een verwonderens en be-

zienswaerdigh werk.

Het zout lijkt in de put als ys te zijn
1

j

en men zou het een bevrozezee kunnen

noemen. Het is zeer wit als fneeu.

In Oogftmaent is het zout reeds ge-

kookt, en fchijnt zoo hert, als mar-

merftecn te zijn.

Plinius fchijnt dit zoutdal een meir

te noemen : daer hy fchrijft. InBak-

trien zijn 'twee meiren : een na de

Scythen toe : en het ander na d''Ariërs
,

die met zout opwellen of vloeien , ge-

lijk by Citium op Cyprus.

Ook hout hy dit zout het befte van

al het Cyprifch zout.

Thomas Porcachi noemt het ook
een meir,en ftelt het eencSpaenfche mij-

le van Chitï , aen zee , van ontrent drie

Spaenfche mijlen in 'r ronde groot , met

aederen van zout water , dat in het mid-

den van Zomermaent , door kracht

der zon , begint toe te vriezen, en,

in 't midden van Oogftmaent, bevon-

den wort ganfeh tocgevrooren te zijn.

Deflaven delven dit zout met .yfe-

re haken en houwelen uit, en doen

het uitgedolven zout in zakken, die

zy toegebonden , op eezels , na de hoge
plaetfen van het dal brengen; daerzy

het zout uit de zakken doen , en op gro-

te hopen fmijten.

Op het eind van Herfftmacnt, ziet-

men het dal geheellijk van zout

ontbloot, uitgezeit deze zouthöpen

|

die by wijle aldaer tot het ander
jaer blijven leggen , na veel of weinigh
zouts , met de iehepen , van daer ver-

voert wort.

Het zout, dat vergadert wort , eri

zeer grote winftcn bybrengt , behoort
den Turkfchen keizer toe : daer van de
zorge, van het te doen verzamelen, den
Emifi,, ofopperhooff der Tollenaersi
die 's keizers inkomft invordert, aen-
bevolen is.

Dees , om des te bequamer het

zoutte kunnen verhandelen j tollen in

te vorderen , en andere gemeene amp-
ten te verrichten , begeeft zich met zij-

ne dienaers alledaeghsnadeaenzeege-

lege plaetfe , Kormercia, of oud Cypria ,

toe , en doet aldaer in zeker huisje , op
ftrantgebouwt, totlaet inden avont,
zijne dingen af.

Men zeidt heden veel minder zouts

,

als eertijts , toen de Kriftenen en Ve-
netianen het eilant bezaten , verzamelt
wordt : het welk inzonderheit door
luiheit en onachtzaemheit der Turken
gefchiet : want de Kriftenen , die de
natuur 2elve doorkunften fchrander-

heit te baet quamen , zuiverden alle

jaers den gront des poels van het

overgeloopen zant, en leiden in het dal

,

by gebrek van regenwater, het zce-

waten Het overtolligh regenwater:

deden zy met meulcns uitmalen , en
bezorghden meer andere dingen, na
vcreifch van zake.

Maer al over lang zijn deze meulens ,

om het water in en uit te malen , gebro-

ken , en hebben ganfeh verwaerlooft

gelegen. De grachten ofgrippen , waer
door het overtolligh water uitgelatcn,en

hetzeewater, by defiëlfs gebrek , inge-

laten wiert, zijn ook met aerde over-

ftelpt en geflopt. Waer door het derde

\
gedeelte van het dal onder het zant be-

j

graven leit , en onvruchtbaer , en by na
onbebouwt en woeft is.

Idalium , nu 2W/'.

T Dcdium^i'1daltonen qualijk,by<SYr*-

" bo , Veddion gefpelt , was de naem van

een kaep ofuithoek , en van eene bofch

ofwout,cn ook van eene ftad van het ei-

lant Cyprus^ welke op dien heuvel, en in

het bofch van d'uithoek,eertijts lagh.

Strabo ftelt d'uithoek of kaep ld&-

lium aen zee , tuffchen de ftad Arfinoè

en Citium : en daer op een rouwen en
hogen tafelswijze heuvel, die aen Ve«

nas heiligh was.
' t'z Aj
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Al ten tijde van Plinius was'er de-

ze ftad , volgens zijn fchrijven , niet

meer.

Op dezen heuvel, en in dit bofch ,

laghecne kleine ftad, ook idalium ge-

noemt , en door koning Chalkanor ge-

ftight, en alzoo na de Zon genoemt:

want Halia, of eigentlijk Hallos , bediet

in 't Griekfch écne Zon.

Te weten, koning Chalkanor was

door het orakel belaft eene ftad ter

plaetfeteftighten, daer hyde Zon zon
zien opgaen.

Wanneer dan Chalkanor rontom
liep, zoo riep een der genen, die by

hem waren , op griefch fiè Ea<n-

Aéb izv ctAiov , dat is , ziet ook koninq

de Zon : waer na hy toen de ftad noem-
de. Bochart verwerpt dit gevoelen , en

hout Idalium voor eenFenicifch woort,

herkomftigh van Lidala of Idala , dat

plaetfe der goddin, of plaetfeaen Ve-

nus heiligh ,
gezeit is.

Propertius noemt dezen heuvel den

Idalifchen kruin , op den welken Ado-

nis , door een wilt zwijn , in het jagen

,

getroffen wert.

Deze heuvel , als uit Strabo geble-

ken is, was aen Venus heiligh:welke Ve-

rnis daer na by de poëten ook idalia en

de Heilige idalia genoemt wort : gelijk

ook Katullus ten dien inzighte Ida-

lium het heiligh Idalium , en Virgi-

lïus idalium de geheilighde zetel, en

her wout of bofch, de hogelvoudenvan

Idalie noemt.

Ta Venus zelve geeft by Virgilius

,

wanneer zy voor Dido Askaen, zoon

van Eneas , wil verfchuilen , dat te

kennen , daer zy zeidt, ik zal hem, QAs-

kaenj Tvanneer by met de fiaep bevangen

is, ophethoogh Cythera, ofop idalium,

degeheilighde zetel , ter rufte leggen.

Van wegen dit bofch ofwout, op
dezen heuvel gelegen , noemt de poëet

Katullus idalium het loofrijk idalium.

idalium, de zetel van Venus, is he-

den niet meer als een vlek , T>ali ge-

noemt , en leit twaalf Italiaenfche of

drieDuitfche mijlen, zuidwaerts van

de ftad Nikojïa. Het heeft overvloet

van goet en verlchwater , en vele hoven

oftuinen.
Maium. Malum was eene aeloude en koning-

lijke ftad van Cyprus, en wert door

Diodor. C;wo»,veltheer der Atheners , verovert.

Na de dootvan <^4lexander de Gro-

te , vcrwoefte zijn lantvooght Ptole-

meus, namaels koning, de ftad Ma-
lum, en braght d'inwoonders na de

ftad Pafos over: na hy Stafiekos, ko-
ning van; Malum

,
gevangen genomen

had. Arrianus gedenkt ook de ftad

Malum.
Strabo fielt twee fteden, Arfinoè en .

f
,

Marium genoemt : d'eene aen zee, noc,

tuffchen de ftad Salamis , en d'uithoek

ofkaep Pedalium ofidalium , ten Oofte

van de kaep K^Akamas, en ten Wefte
van de ftad Soli , tuffchen beide , wel-

ke Arfinoè eene haven had : en d'an-

dere tuffchen oud Pafos, en d'uithoek

Zephyrion , en tuffchen nieu Pafos, voor
by het welk hy een wout van )upyn
ftelt.

De ftad Arfinoè wert alzoo na Arfi-
noe, zufter van den Egyptifchen koning
Ptolemeus Lageus, genoemt.

Te voore was Arfinoe' , zoo Stepha-
Ma ~

nus getuight , Marium genoemt , na
Marieus zoon van koning Cinjras :

hoewel Plinius Marium en Arfinoè tot

twee verfcheide fteden maekt. Scy-

lax hout Marium voor een Griekfche

ftad.

Al ten tijde van Plinius was'er de

ftad Marium niet meer.

Marium wort nu Marm genoemt.

Neffens Marin vloeit een vliet, in de ge-

mene Griekfche tale Vafili-Patamo,

dat is , Konings vliet
,
genoemt.

Eenigen ftellen op Cyprus vier fte-

den , met den naem van Arfinoè^

Een dezer vier fteden zou het vlek

ofdorp zijn, dat nu Audimo genoemt
wort : d' andere de ftad Famagufta:

de derde het vlek Leuka , en de vierde

en laefte het vlek Aizos.

Andere ftellen flechts drie aeloude

fteden op Cyprus , Arfinoè genoemt

:

d'een zou heden het' vlek Afdine zijo

,

(miffchien Audimo) de tweede de ftad

Famagu(la , en de derde het vlek Lefa-

re of Lefkara, ontrent Kallinufe ge-

legen.

Zommigen houden Arfinoè voor het CotOY1
'<

vlek , nu Krufoh genoemt ; hoewel

Porcachi Krufoh voor het aeloude

Akamas hout : zoo Akamas eene ftad

,

en niet veel meer een kaep was.

Oud
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DE ftad Fdepafos , dat is, oud Pa-

fos , op Griekfch genoemt, lagh

tien ftadien van de zeegeftight, neffens

de kacp of uithoek Zephyrium , en ze-

ftigh ftadien van nicaPafos, aen deWeft-

zijde des eilants , en had eene haven.

Van wegen de nabygclegentheitaen

zee,wort Fa/os by Ovidius gezeit een ei-

landen meteen diepe zee omringt te zijn.

Dit oud Pafos was door Pafos , zoon

van Tifon , of door koning Cinyras ,

ofdoor zijnen zoon P^/I/igeftight, en

alzoo na dien genoemt: te weten, op

het tiende jaervan Pandion, zoon van

Erichteus , eerfte koning der Atheners

,

dat het zeventiende jaer van Gothon

,

eerfte richter der kinderen Ifracls was.

Paf/s lagh aen de Weftzijde des ei-

lants : want Pafia , of dellaritftrekevan

Pafa, befloegh het Wefterdeel des ei-

lants.

Oud Pafos lagh op eenen hogen oort

,

waer omVirgilius het hoge Pafos noemt^

en wiert , zoo Euripides melt , met de

ftromen , van den vliet Bokarus ge-

noemt , die hondert monden had , zon-

der regen vruchtbaer gemaekt.

Men zeidt Venus allereerft aen deze

ftad , uit zee , te landen quam : want al-

dus fchrijft Tacitus. Hetjonger gerught

loopt , dat Venus , in zee ontfangen , al-

daer aengekomen zy.

Defgelijks verhaelt Mela , hoe d'in-

woonders by zijnen tijt beveftighden

,

dat a.\dzcv Venus allereerft, uit zee, te

lande zou geflapt zijn.

ja eenigen willen , dat zy aldaer zou
geboren zijn : als Lukanus in zijne

vaerfen te kennen geeft.

Dies wert Venus aldaer ook geëert

en aengebeden. Hierom wort Venus

by Horatius koningin van Pafos ,

en by andere de Pafifche Venus ge-

noemt.

In oud Pafos ftont ook] een oude

tempel van de Pafifche Venus , met hon-
dert altaren , daer op wierook gebrant

,

en door mannen en vrouwen naekt

geoftertwert. Als Homeer , Virgilius ,

Strabo, Tacitus &c. fchrijven.

In dezen tempel was een orakel

,

daer Keizer Titus Vefpafianus na toe

trok , om over zijne (chipvaert
(

raet te

vragen gelijk hy daer ook in de hope
van zijn rijk geftijft en gefterkt wiert.

De tempel van de Pafifche Venus

was dbudfte van drie, die de Cypriers

hadden, en wasberughtby inboorlin-

gen en vreemdelingen , en door ko-
ning Aerias geftight , of door koning Tacir;

Cinyras geheilight en ingewijdt.

Plinius noemt ook den tempel van
de Pafifche Venus , eenen beroemden
tempel.

In dezen tempel , zoo de poëten Vir-

gilius enStatius getuigen, warenhon-
dert altaren; hoewel Homeer flechts

een rcukaltaer van dezen tempel ge-

denkt. Ook was'ereen altaer ,daer op
het noit regende, zoomen Plinius ge-

loven magh. Doch Tacitus gedenkt

veel zoodanige altaren : daer hy fchrijft.

D 'Altaren branden'er van louter vuur
i

en Dnorden door genejlaghregens
, fchoon

onder den bloten hemel , nat.

Deze Venus was niet de gemene Ve-

nus : maet Venus TJranie of hemelfche

Venus.

Zoo Paufanias fchrijft , waren d'Af-

fyriers oïSyriërs d'eerfte der menfehen

,

die Uranie of hemelfche Venus geëert

hadden : en na hen , onder de Cypriers

,

de Pafiers , en onder de Feniciers , de

genen , die de ftad Askalon in Paleftyn

bewoonden.

Ja zoo d'oude Cypriers zelfs zei denj Hero-]

was deze tempel van de Pafifche Venus dot '

geboüwt , na de fchets des tempels van

Venus Uranie of hemelfche Venus , die

in de Fenicifche ftad Askalon ftont , en

met grote rijkdommen en giften van

koningen opgeproptwas.

De ftant van dezen tempel , en ge- T .

.

daenteofgeftaltedergoddin, was ner-

gens zoodanigh , als te Pafos : want de-

ze Venus was met eene fpiefle gewa-
pent , en een oorlogh-vooghdes , en

wert by dé Feniciers Aftarte genoemt.

Het beelt dezer Goddin was niet van

eene menfchelijke geftalte , ofin de ge-

daente van eenen menfeh gemaekt •

maer was onder breet, en liep gedutu-

righ in 't ronde, kegelswijze.ofin vorm
vaneenen Piramide, boven fpits toe,

waer van de reden , zoo Tacitus fchrijft

in duifteris : want het was , zoo Ft-

E 3 lo-
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lojhïtus getuight , zinrijk opgericht

en geftelt.

Zoo andere wiÜen , was dit beelt

navelswi jze , ofin vorm van eenen na-

Vel, gemaekt;

Doch men had'er meer als een beelt,

ën zommige als een fpan groot : want

Polycharmus getuight by Atheneus , hoe

zeker Hero/iratus , een koopman en

zijn burger, na vele landen omgezeilt

te hebben, t'cener tijde te Pafoi op

Cyprus aenquam: alwaerhy een beel-

deken van Vernis , van een fpan groot

,

en van aeloud kunftwerk, kocht , en dat

na de ftad Naukratis ,' in Egypten , over

braght.

Aen Venus wert ofterhande met wie-

rook te, Pafos, in haren tempel gedaen

:

als uit de voorgemelde vaerfen van Vir-

gilius blijkt.

Ook noemt Homeer het altaer van'

Venus tempel een reukaltaer. Een wie-

rook-vat wiert by d'oude Cypriers

Kichetos genoemt. Doch behalve wie-

rook,wierden haer ook vee-flaghtoffers

opgeoftêrt, gelijk Ovidius aldus fchrijft.

Defeèftdagh, of heilige dagh, van

Venus , de beroemde op ganfeh Cyprus,

was gekomen , en de kalveren , met ha-

re lieffclijke vergulde hoorens , en fneeu

witte halfen , lagen ter neer gevallen

,

«n d'altaren branden en rookten van

Wierook. Dus verre Ovidius.

Dewijl nu den tempel door K^ferias

,

ofdoor Cinyras geftight was ; macr ze-

ker Tamyras , een Cilicier , de wctcn-

fchapen kunft van wichelarye of wi-

chelaers, by de Cypriers ingevoert had,

zoooverquam menöndcrling,enmaek-

te een verdragh aldus : de nakomelingen

van beide gefaghten zouden over de

kerkelijke pleghügheden zitten , en op-

zight hebben , enpriefters zijn. Deprie-

Jlers,uit dengejlaghte van Cinyras, kier-

den Cinyradynen, en die uit den gejlaghte

vanTamiras , Tamiradynen genoemt.

Maer ten einde het koninglijk ge-

flaght den vreemden ftam zou overtref-

fen, en te boven gaen , zoo weken
aenftonts de vreemdelingen van de we-

tenfehap, \velke zy ingebraght had-

den, af. Alleenlijk wert de prieftcr Ci-

nyradyn geraetvraeght.

Ook gedenkt Pindarus, Cinyras al-

leen als prieftervan Venus, en noemt
hemden vromen priefter van Venus.

Dit priefterfchap van Venus was
9

:

haer het fchijnt, vet en byzondcr ge-

acht en geeert, en als aen het koning-;

lijkgeflaght eigen : waerom namaels
Markus Kato, wanneer hy Ptolemeus,

koning van Cyprus , uit zijn rijk

beftont te zetten , om eerbaerheits

en gewins halve dit priefterfchap tot

vergelding aen hem geven wilde , als

Plutarchus fchrijft.

Behalve dit oud Pafos voornoemt,
ftelt Strabo een ander of nieu Pafos,

zeftigh ftadicn gaens van het oud Pafos >

en by na ontrent den zelven tijt door 'A-

gapenor , zoon van Anceus , en neve van
Lykurgus , na den Trojaenfchen oor-
logh

, geftight. Want als fMum , zoo
i ftt

*
Paufanias fchrijft, verovert was , en den je.

Grieken een ftörm-op zee , in het kee-

fen t'huiswaert , overviel , en Agape-
nor en de vloot der Arkadiers aen het

eilant Cyprus dreef, (lichte Agenor de
ftad Pafos , en bouwde in dezelve eenen
tempel van Venus ; dewijl tot aen dierï

tijt by de Cypriers de goddin te Golgis

geeert was, welk toen de nacm der

ftad was.

Doch hier in doolt Paufanias, met te

fchrijvcn, dat tot aen dien tijt te Gol-

gis alleenlijk Venus geeert wert i de-

wijl zy te voore, hoewel niet zeer lang,

in oud Pafos , in den tempel , door Ciny-

ras geftight, geeert wiert.

Nieu Pafos had ook eene haven , en
fraeie gebouwde tempels. Mannen te

gelijk en vrouwen , die uit andere fte- Strafa.

den aldaer by een quamen , panegy-

feerden en juighten langhs den wegbi

van het oud na nieu Pafos.

Plmius en Ptolemeus gedenken ook
oudennieuP/ï/w.

De ftad Pafos is meenighmael door
aertbeving ter neer geftort en verwoeft,

én toont nu noch de kentekenen en

voetftappen van hare puinhopen. Hoe
meenigmael{roept Seneka uit) heeft deze

neerlaegh Cyprus verTvoife ! Hoe menig,

mael is Pafos op zich ter neer gefiort ?

Aldus is Pafos niet eenrnael ter neer ge-

ftort. Ookmelt Hteronymus , die voor
vele jaren geleeft heeft , dat Pafos , ver-

maert door de vaerfen der poëten , dik-

wils ter neer geftort zy, enby zijnen

tijt alleenlijk aen de voetftappen der

puinhopen, wat het eertijts was, kon
gekent worden.

Ook
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Óök getuight Bartholomeus Salignia-

tus , dat Pafos by zijnen tijt vol puinho-

pen gezien wiert : hoewel rijk van tem-

pels : Waer onder de Latijnfche de tref-

felijkfte waren : daerin, nadeRoom-
fche wijze, godsdienft gedaen wiert:

maer men leefden er na de wetten der

Franfen.

"Wanneer de Pafiers, onder Keizer
' ^fuguftus , met aertbevingen geplaegt

waren , fchonk hy hen geit tot opbou-

wing der ftad , en beval, by raetflot, de

ftad na hem Augufiaxz noemen. Na-
maels zijn andere aertbevingen ge=

volght , die de ftad ganfch vèrdelght

hebben.

Het orakel van Sibylla had dit by

ouds al vöorfpelt , dat aldus luide. En
dan zal eene aertbeving te gelijk Sala-

mis en Pafos verdelgen. Een ander luid

aldus. Cyprus zal grote fchade lijden

:

en Pafos een zlvaer noot - lot overko-

men.

Ptolemeus, zoon van Lagus, en lant-

vooght van Egypten en Afrika, van we-

gen Alexander de Grote , voerde d'in-

woonders van Malum, na dat hy de

ftad vèrdelght had,naP*/w over.Na het

eilant Cyprus , onder het gebiet der Ro-
meinen gebragt was, had de proconful

of lantvooght van Cyprus in de ftad Pa-

fos, als de voornaemfte, zijne woonfte-

R tl S. 39
de:alsuit hetfchrijven van denEvangelift Ador,

Za^tebefpcurenisrwantteP^/öjvond caP- '3*

Paultts een valfchen Joodfchen profeet

,

met name Bar-jefus, die by den procon-
(a\,Sergius Paulus,een verftandigh,was.

In Pafos hebben Paulus , en ^ofefBar-
nabas, die een Cyprier van afkomft
was , het Kriften geloof verkundight,

en Epafra tot biflchop geftelt.

Men toont'er noch de puinhopen
van eene oude kerke, en onder de zel-

ve een gewelf, waer in Paulus en Bar'
nabas zouden gevangen gezeten heb-

ben. Men zeidt aldaer ook de zeven
gebroeders Macchabeen, met de moe-
der, gemartelazeert zijn. Daer worteen
onderaertfe kerke getoont , met zevert

kapellen, ter ecrevan deze martelaren

gebouwt. Ook zou Tychikus , eert

leerling van den apoftel Paulus , of van
d'Apoftelen, aldaer als martèlaer gé-

ftörven zijn.

Het hedendaeghs Pafos, nxxBajfooï

Bafo by d'Arabieren genoemt, is flechts

een vlek : alwaer men meer puinhopen
als huizen heeft , diegenocchzaem ge-

tuigen, dat het eertijts een fraeieftad

was. Aen den zeekant ftaetnoch eene
tooren , geftoffeert met eemge ftukkeri

gefchuts , tot befchermingderplaetlë:

alwaer de fchepên ten anker komen

,

hoewel de zeegront niet zeer veiligh is,

Citium, nu Qhiti.

CItium of Cithium , alzoo van ouds

by Strabo , Ptolemeus , Plinius,

Stephanus , Suidas , en andere fchrij-

vers genoemt, wort noch heden ge-

broken Chiti geheten: doch is nu niet

meer als een vlek : hoewel het al over

lang niet groot was: want Suidas noemt
Citium, eenftedeken.

Ptolemeus ftek de ftad Citium, in

het Zuider gedeelte des eilants, en Stra-
fotuflchen d'uithoek Idalium , en tuf-

fchen de ftad Berytus , die haer eene be-

floten haven toevoeght : en Viodoor

twee hondert ftadien van de ftad Sala-

mis.

DcFeniciers, zoo Suidas getuight

,

hebben de ftad Citium geftight , en, vol-

gens Diog. Laertius, bewoont : ja zy

fchijnt door Belus , koning van Tyrus ,

eene ftad van Fenicie, geftight te zijn:

' vfzwtStephanus noemt deze ftad het Ci-

tium van Belus.

Citium is een gebroken naem vin
chetim of Cbetin , zoon van Jafet,
Noachs zoon : met welken naem Che-
tim of Chetima de Hebreen ook het

ganfch eilant Cyprus noemden : maer
de Grieken hebben den naem Chetim

in Citium verandert.

Ook fchrijft Hieronymus , datdeC^-
tims, Citiers zijn f en na hen , noch by
zijnen tijt , eene ftad van Cyprus, Citium

genoemt wert. Ook wert het ganfch
eilant van Cyprus , Citium , en de Cy
priers, Citiers genoemt.

Cimon , velthcer der Atheners,"

heeft de ftad Citium belegert en ver-

overt. Hy overleet ook aen eene ziek-

te, of wonde, zoo andere willen j

hoewel Thucidides en Diodoor flechts

fchrijven , dat hy in den velttoght op
Cyprus zou overleden zijn 3 zonder de

ftad Citium te gedenken. De Citiers

heb-
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hebben dezen Cimon , na zijne doot,

als eenen helt geëert.

Citium heeft , in oude tijden , vele ge-

leerde en deurluchtige mannen voort-

gebraght : onder andere de beroemde

Philofoof Zeno.

Citium ftont, ten tijde van Alexander

de Grote , onder een eigen koning, die

aen Alexander een degen of zwaerr

,

wonderlijk van temper , verwe en ligh-

tigheit, vereerde: het welk hy namaels

altijt gebruikte.

Van deze ftad is niets overgebleven.

Men ziet'er niet als een ouden en half

verwoeften tooren , en cenige lage

huisjes , die een vlek uitmaken , noch

RUS.
heden Chitigcnocmt.Chiti was ten tijde

der Venetianen een luft-prieel van het

rijk van Cyprus,en wert door Hektor Po-

docatharus, een Cyprier ridder,bezeten ,

die aldaer zeer fchoone hoven , vol

koftelijke vruchten, had.

Aen den zeekant , dicht by Limijfo,

zietmen een van de fchoonfte hoven

van Cyprus, die chiti genoemt wort. Hy
is zeer groot,en verciert met een prach-

tigh huis , en eene zeer fraeie oranje

plantery. Dit was een werk en gebouw
van eenen rijken Venetiaen , die aldaer

zijn vermaek nam, en vele landen be-

komen had : alwacr ook veel katoen

groeit.

Porcad

Stad Soliy nu Solea.

D 'Aeloudeen koninglijke ftad Soli,.

(alzoo by Strabo , Ptolemeus , Ste-

phanus , en by Plutarchus , anders Solos

genoemt ) wort van Strabo na de ftad

Arfinoe geftelt , en tot ftighters Apamas

en Phaleris , twee A theners.

Soli wiert ten tijde van koning Filo-

cyprus y
opaenraden van Solo» Fiiofoof,

geftight,en,na dezen Solon, Soli of Solos

genoemt ; doch, was te
(

voore Epea

geheten ; hoewel Epea eigentlijk een

andere ftad was , en op een anderen rou-

wen en onvruchtbaren oort lagh , en

door Demefon , zoon van Thefeus , aen

den vliet Klarius geftight was.

Want wanneer Solon op Cyprus , by

p)u _ koning Filocyprus, gekomen was, en de

rareh. ftzdEpea op zulken barren oort geftight

zagh, zoo ried hy den koning de ftad

op een fchone ondergelege vlakte te

verleggen, en een luftiger en groter

ftad te bouwen. Solon droegh ook met
zijn byzijn zorgen, om de ftad te be-

volken. Dies vele inwoonders by Filo-

cyprus by een quamen.

Andere koningen van Cyprus volg-

den ook het zelve na : waerom Filo-

cyprus Solon ook die eere aendeed , dat

hy de ftad , te voore Epea genoemt , na

hem Solos noemde. Hipparchus noemt
dezen koning niet Filocyprus , maer
Cypranor.

De ftad Soli had by ouds eene haven , st«b.

riviere en tempel van Venus en ijis:wel-

ke riviere millchien Klarius genoemt
was. Ook wert'er Minerva geëert , en

hare priefters Hypekkauftria genoemt.

Soli wiert op het jaer 306, voor

des Zalighmakers geboorte, door de

Perfen belegert, en ftont het langfte H«od

van alle de Cyprifche fteden het belegh

uit : welke de Perfianen eindelijk, met

het ondergraven der muuren, in de

vijfde maent veroverden.

In oude tijden ftont Soli onder een

byzonderen koning. Eunojlus wort by

Atheneus, als koning van Soli ofder So-

liers, gedaght , dicftSolon , wanneer hy
op Cyprus gekomen was,het meefte van

alle de koningen met vaerfen roemde.

Ook was' er koning Filocyprus. Hy liet

eenen zoon Arifiocyprus na , die ook na

hem koning van Cyprus wiert , en in een

gevecht tegen den Perfianen , ten tijde

van koning Darius , te fneuvelen quam.

Soli is heden flechts een vlek , Solea

genoemt , en aen de Noortzijde des ei-

lants gelegen 5 midden tuflehen d' uit-

hoek Kormachiti en i^Alexandreta.

Boven Soli ftelt Strabo eene oude ftad

Limenia.

Na Soli ftelt hy d'uithoek Krommion,

nu Kormachiti genoemt.

Ahgmas.

f~\ P Cyprus lagh ook eene oude ftad , / een bifdom onder de Kriftenen opge-
^* ^Akamas genoemt , en was tot/ recht, als uit het boek der Griekfchc

kcr-
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kerkenradcn te befpeuren is. Zy lagh op

d'uitterfte wefterhöek des eilants , by

eene kaep of uithoek van een zelven

name.

Men wiljdatnu, op den oort van deze

aeloude vervalle ftad, een vlek leit,

Chrufoko gencemr,dewijl aldacr een mijn

of aedervan goutis.Ookwort'erC^ry-

focolla cnVitriool of koperroot gegraven.

Miflchien is deze ftad Akamas al-

zoo na den ftichter Aktimas, cznAthe-

ner, genoemt, die met iWww, volgens

Strabo, ook de ftad Solï geftight hadden.

RUS. 4 r

Na deze ftad of na d' uithoek Aka-
mas , wiert ook het ganich eilant Aka-
mantis genoemt.

Aldacr is ook een bron , Fontana p rcacH.

Amorofa, dat is Lief-bron, by d'Italia-

nen genoemt; dewijl de geen , die van
zijn water dronk, volgens verhael der

poëten, onlijdelijk met den brantvan
minneliefde ontfteken wiert.Men zeidt*

dat van gelijken aldaer een ander bron
was , die de minneliefde deed verdwij-

nen en uitblufichen.

^Trimethuh Eryjlbea. drgos.

TRemithus , of Trimethus , en an-

ders * Trimethunton,Trimithus, en

Trimythus , wort by Ptolemeus, nef-

fens de fteden Chytris en Tamaffus , on-

der de Middellantfche fteden geftelt , en

noch heden gebroken Tremiihufa óf

Tremige genoemt, en is nu flechtseen

vlek.

Men zeidt deze plaetfe , wanneer

Venus daer na opklom , door de tegen -

woordigheit der Goddiri , zou gebeeft

hebben: waerom de zelve by deGrieken

ook Tremïthus genoemt wert: want

Tremos , een Griekich woort, bediet

vreze en fchrik.

Doch Stephanus hout , dat d'oiide

Cypriers Tremïthus alzoo na de ter-

pentijn - boomen genoemt hebben
,

die aldaer eertijts overvlocdelijk veel

groeiden. Anders wort deze ftad , in

eenige penningen van den ouden tijt

,

Tremithopolis genoemt ^ dat is, Tremï-

thus-ftad.

Ten tijde der Kriftenen was de ftad Notto

Tremïthus de zetel van eerien biflehop ,

AntI<1°

als Sokrates en Nicephorus getuigen : in

welker plaetfe men zeidt de ftad Nikojïa.

gekomen te zijn. Van Tremithos was
S. Spiridion geboortig h.

Eryfihea was eene ftad van Cyprus, stephan.

daer in Apollo Hylates geëert wiert. Dionjf.

Argos was eene ftad van Cyprus , met Pj,or>

eenen tempel van den Eritifchen Apol- BibL

lo : in den welken Venus Adonis , na
zijne doot , vond , na zy overal omge-
lopen en hem gezoght had,

(folgi of (folgaw, en anders (jolgos &c.

D' Aeloude ftad Golgi o£Golgos , en

anders Golgum , was alzootia ze-

keren Golgos , zoon van Venus zn. Ado-

nis, genoemt , die derwaerts eene ko-

lonye van Sycioniers overgevoert had.

Golgos wort by Plinius de laefte ftad on-

der de vijftien fteden van Cyprus geftelt.

Zy was aen Venus heiligh : want eer

Agapenor de ftad Pafos geftight , en daer

in aen Venus eenen tempel gebouwt

had , was Venus tot dus lang in de ftad

Golgos geëert , zoo' men Paufanias ge-

loven magh.

Hierom wort ook Venus , by Ljkó-

fron, koningin van Golgos genoemt : en

by Theokritus en Katullus gezeit Golgos,

Idalium en Ldmathus te beminnen:

want alle deze fteden, als Golgos , Cythe-

ra, Idalium , ^Amatbus en Pafos , wa-

ren fteden aèn Venus heiligh en ge-

Wijdt.

Hyle was eene ftad van Cyprus, en H.,|c.

aen God Apollo heiligh en gewijdt:

want Apollo was Hylates, na deze ftad,

gebynaemt , en wiert aldaer geëert.

Satrachus was een ftad en vliet van s*trai

. chus.
een zelven name.

f ty
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Cjthera of Cytherea, nu Kjonufyia.

Ythera, alzooby de poëten, Virgi-

' liuscn Valerius Flakkus, genoemt,

wort anders ook Cytherea geheten : en

was eene ftad aenFi?»»* gewijdten hei-

ligh , als uit Virgilius te befpeuren is :

vEncid. ook noemt Valerius Flakkus Cythera ,

IO
' *' het lieve Cythera , te weten, van Venus.

Deze aeloude ftad Cithera wort
tofKo- gezeit nu een vlek, f Konukliagenocmt,
nuc a

' en een van de voornaemfte des eilants te

zijn , door den overvloet van katoen

en zuiker-gewaflën. Men vint'cr on-

der d 'aerde vele oude graven , in manie-

re van kamers : waer in vele wonder-

lijke en zeltzame dingen gevonden zijn:

gelijk ook te Bajfo , Salamis , en op an-

dere plaetfen.

Cifherea, zoo Tavernier getuight,

is nu een gtoot vlek , dat door eene

kleine riviere bevoghtight wort , welke

uit den bron van Venus (chict, enmee-
nighte van molens door den fterken

ftroom doet omgaen, die de voornaem-

fte inkomfte van den Bajf* van Cyprus

zijn. Cytherea. is ook de voornaemfte

plaetfe , daer zijde gemaekt wort.

Inhetboekderkerkenraden, fchijnt

een andere ftad Cjthera (of Cytheren, in

het meerfout getal) voor eene biflehops

ftad van Cyprus, ftaende onder het aerts»

bisdom van Konfiantia, gedaght te wor-

den ; gelegen tuftchen Konftantia voor-

noemt en tuftchen Cyrenea , tien mijlen

van de laetfte, en zes van d'ecrfte, op de
Noorder ftrant des eilants. Het wort
doorgaens nu Cithira genoemt, en is

een vlek.

1

Qraunia , nu Qrines of Cerigni.

D 'Aeloude en koninglijkeftadCf-

raunia of Ceronia , alzoo by Pto-

lemeus en Diodoor geheten , wort by

Scylax Ceronéa,ca anders Cyrenea,cn by

Tlinius en Dionyjïus Cinyria genoemt.

Doch Cinyria fchijnt de rechte naem
te zijn : en is miffchien alzoo na den

aelouden koning Cinyras genoemt. Pto-

lemeus ftelt Ceronia onder de Noorder
fteden des eilants.

Dit Ceronia of Cinyria fchijnt dezel-

ve plaetfe te zijn, welke, by d'Arabi-

fche fchri jvers, Kerebnia oïKerabnia, en

nu by de Grieken, Turken en Italianen,

Cerines of Cerigni genoemt wort : want
Cerines leit ook aen de Noortzijde des

eilants, op den zeekant.

Cerines of Cerigni is nu niet meer als

een vlek of kleine ftad , zonder eenige

befcherming : waer van het grootfte

gedeelte der muuren tot puinhopen ter

neer geftort leit.

Het heeft een zeer fterk, onroe-

gangkelijk en ongenakelijk kafteel of

vefting , gebouwt op eene rotfe of klip,

dat eertijts door de koningen van Por-

tugael herbouwt wiert , en nu noch
met eene fterke krijgsbezetting van
Turken bewaert wort. Gene andere

vefting, als die van Cerines, is aen de

Noordzijde des eilants : dewijl dit ei-

lant aldaer zoo open niet leit, maeris

met eene ry van bergen langs hene be-

zet : doch niet aen d'ooft en zuidzij-

de : alwaer men , behalve Famagujta,

het kafteel of vefting van Salines , en
die van Limijfo en Bajfo heeft.

Aen den oort of lantftreke van Ceri-

nes komen de barken en galjooten van
Karmanie , oïRou Cilicie,een lantfehap

in klein Afie, en van Pajajfes, in Sy-

rië, ten anker, en te landen.

Aldaer landen ook de Bajfas of op-
perhoofden des eilants, wanneer zy

van Konfiantinopolen komen , om in

hunne heerfchappye te treden.

Te Cerines is een gezonder lucht,

als op eenige andere oorden des eilants.

Drie Franfche mijlen van de ftad Ce-

rines , ftaet een kloofter
, gebouwt na

de Europifchc wijze. De Griekfchc

gceftclijken hebbcn'er eenige cellen aen

den oever der zee , daer zy goede vifch

vangen. •

De ganfche na by gelege lantftreke

brengt katoen voort, de voornaemfte

inkomften des kioofters.

Een grote vierendeel mijls van Ce-

rines , leit een grote en lange ry van

bergen , die aen deze lantftreke verfch

en treffelijk water verfchaffen.

La-
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Lapatkus.

"h
"ï dpathus, oï h Lapêthtts , ot c La-

)i. *-' ptthos , of d Lepethos , een aelou-

^ de ftad , lagh aen de Noortzijde des

eilants : want de lantftreke van Lapi-

'!• thttSy welke by Diodoor en Ptolemeus

Lapithia genoemt wort , befloegh het

Noorder deel des eilants, volgens den

zelven Ptolemeus.

Lapithus was by ouds eene koning-

in lijke ftad : want over Lapithia of de

lantftreke van Lapathos heerfchte , op

het derde jaer van de hondert en zeven-

de Olympias , een koning Prax/ppus ge-

noemt , die, als ook de landsheer van

Ceronia, verdaght van af te vallen wa-

ren , en gevangen wierden.

Eenigen houden Lepethos of Lapa-

thtts voor eene kolonie der Feniciers.

Ook fchijnt Belas , eerfte koning van

Tyrus $ een ftad van Fenicie , deze ftad

geftight te hebben : want zeker Alexan*
der d'Efefer noemt Lapethos , het be-

mint Lapithos van Belus.

Lapithus wort nu by d' Italianen La-
pitho genoemt , en is heden een vlek

,

twee leguen of Spaanfche mijlen van
Cerine gelegen.

De lantftreke rontom het \\ckLapi- PorcacH.

thoïs vruchtbaervan katoen, zuiker,

oranje en limoen-bomen : maer boven
al van de befteen fchoonfte ceder-bo-

men. Men zeidt in d'eerfte ecuwen Ci-

naras, zoon van Jgrippa , aldaer aller-

eerft de kunft van aerde vaten te maken
zou gevonden hebben: welke kunft

daer noch duurt,en onderhouden wort.

Na Lapathos , ftelt Strabo de ftad A-
gidos ofNagidos, en daer na Afrodifium.

Ckythri.

CHytri oïchytros , en namaels Chy.

i na , wiert alzoo na Chytru?, zoon

van Aledrus, zoon van Akamas
, ge-

noemt. Het was by ouds een koninglijke

ftad : want de koning der Chytners

,

zoo Stephanus melt , nam eene vrouw

Euryone tenwi'jve.

D'allerbefte honigh viel by ouds on-
trent Chytri.

Namaels fchijnt Chytri , Chytria ge-

noemt te zijn, welke ontrent les mij-

len van de ftad Salamis geftelt wort s

en onder de Kriftenen een bifdom was.

Stad Kjtrias QÜt\urium.

DE ftad Kurium, alzoo by Herodoot
,

Strabo , Ptolemeus Cn Stephanus
,

wort by Plintus Curias genoemt 5 hoe-

wel Strabo Kurias eige'ntlijk eene üit-

tpag. hoek of kacp noemt, niet verre van de

ftad Kurium gelegen , en nu Capo dei

Gatte, of katten kaep , by d'Italia-

nen geheten is. Deze aeloude ftad

was alzoo na de ftichter Kureus
,

zoon van koning Cinyras
, genoemt

:

hoewel Strabo de ftad Kurium voor

een bouwerk der Archiven hout : ge-

lijk ook de Kuriers,'zoo Herodoot ge-

tuight, kolonieren der Archiven wa-

ren.

Kurium of Kurias was by ouds een

koninglijke ftad of zetel van eenen ko-

ning. Herodoot gedenkt eenen koning

Van Kurium.

By Kurias was een wout Cn tempel

van K^ipollo Hylaies gebynaemt. Ui£
deze ftad Kurium zijn by ouds ver-

fcheide beroemde mannen gefproten.

Ptolemeus ftelt Kurium aen de Zuid-

zijde des eilants , en Strabo tuflchen

de ftad Thronen , op een afftant van ze-

ven hondert ftadien , oftuflchen de ftad

Palea en de bergh Olympus , en tuflchen

Trcta , Èofura en oud Tafos : en op een

verder afftant , tuflchen de fteden Pa-

fos en Amathus.
Het had by ouds eene fcheeps-ree.

Dit oud Kurium wort by eenigen

voor het hedendaeghs ' vlek Êpifcop/a ,

anders Pifcopia,en by andere voor Kar-

mia, of voor Cermia, of voor Audi-

mo , of voor het vlek Nieu Limijfo, ge-

houden
;
gelijk Porcachi d'aeloude ftad

Amathus voor het oud Limijfo houdt,

anderhalve mijle van het nieu Limiffo

F %
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gelegen. Dcfgelijks ftelt KooWijk d'ael-

oude ftad Amathus anderhalve mijle

van Limtjfo : alwaer zeer vele puinho-

pen en gedenktekenen van de oude

Romeinen op ftrant gezjen worden.

Men zeidt Rtcbard, koning van Enge-

lant , de ftad Amatha ten gronde zou

verdclght hebben.

Porcachi ftelt d'oude ftad Amathus

,

eene der vier fteden, aen Venus gewijdt,

aen den zeekant , twee Spaenfche mij-

len van nieu Limtjfo , welke by d'Italia-

ncn Limiffo Vecchia, dat is , oud Limtjfo,

genoemt wort : alwaer hy zeidt noch
gedenktekenen van Roomfche outheit

zijn.

AmatbuT.

D 'Aeloude koninglijke (tzd Ama-

thus wort by Ptulemeus aen de

Zuidzijde des eilants geftelt , en by

Strabo tuflehen de kaep Kurias en de

ftad Kurtum, en tuflehen den bergh

Olympus , en de fteden Palen en Citium.

Stephanus noemt Amathus d'aller-

oudfte ftad van Cyprus , die alzoo, vol-

gens den zelven , na ^matheus , zoon

van Herkules , of na Amathufa , moe-

der van koning Cinyras, (hoewel Hefy-

chius en ApollodorusFarnace moeder van

Cinyras maken) zou genoemt zijn : dies

deze Cinyras de ftad fchijnt geftight

,

en alzoo na zijne moeder genoemt te

hebben. Hierom wierden ook de over-

blijvelingen, of nakomelingen van Ciny-

ras , Amathufiers genoemt.

In de ftad ^Amathus ftont een oude

tempel van Adonis en Venus : daer in

Faufan. men zeit een brazeletofhalsbant toege-

wijdt te zijn , die in het begin aen Har-

monïa gegeven was , maer wiert even-

wel de halsbant van Ertfyles genoemt.

De fabel van dezen halsbant is , by

d 'ouden poëten, hier uit ontftaen.

Hermione, en anders by Ovidius Har-

monia genoemt , was eene dochter van

Marsen Venus , en vrouw van Kadmus,

aen de welke Vulkaen een fchoonen

,

doch dodelijken halsbant, dien hy zelf

gefmeet had, vereerde,om haer te doen
fterven ; uit oorzake zy by zijne géma-
lin Venus i door Mars, in onecht ge-

teelt was.

Erifyle nu was de vrouw van Am-
fiaraus , een beroemde Griekfche Wi-
chelaer, dien Adrafius , broeder van

Erifyle , en koning der Archiven , met
zich in den Thebaenfchen oorlogh , te-

gen EdipuSy koningvan Thebe, wilde

flepen. Maer Amfiaraus, uit eene voor-
weten van niet weer om te zullen ko-
men, en zijne doot, hield zichfehuil

en verborgen : doch wert eindelijk

door lift en lage van zijne vrouw verra-

den, en te voorfchijn gebragbt: wel-

ke daer toe met een gouden halsbant

,

door Polynices , zoon van den The-
baenfchen koning Edipus en Jokafia,

en fchoon-zoon van koning Adrafius,

omgekocht was.

De Wichelaer Amfiaraus quam op
den eerlren dagh , op den welken hy
na Thebe ten oorlogh getrokken was

,

te fneuvelen : want hy wert met wa-
gen en peerden , in het vechten, in d'aer-

de verflonden. Na zijne doot wert hy
als een Godgeeerr.

Amfiaraus had op zijn vertrek , in

weerwrake van die trouloosheit van

zijne vrouw, zijnen zoon Alkmeon bc- -

laft de moeder , zoo dra hy van zijne

doot verwittight was, te doden. Het
welk de zoon ook , om zich over den

vader te wreken, volbraght.

Amathus, zoon van koning A'êrias,

had'er ook eenen tempel , ter eere van

de Amathufifche Venu f, geftight : want
Venus wert aidaer geëert , en na deze Facit

ftad, Amathuntia, en d'Amatufifche

Venus
, genoemt. Ook was Amathus Virgil.

eene ftad van Venus. Hierom zeidt de

poëet Katullus van Venus. Ghy die het

hciligh Idalium , en Urten en Amathus
belvoont.

Venus wert'er in mans gedaente of

geftalte geëert : want de goddin Venus

was op Cyprus,m de gedaente van eenen

gebaerden man,uitgebeelt. UWakrobius

befchrijft het beelt van Venus aldus.

Het beelt van Venus van Cyprus is gebaert

van Lichaem : maer in vrouwen gewaet

,

met een fcepter en mannelijke geflaltc.

Men hout , dat een en de zelve Venus een

man en vrouw zy. Hierom wort Venus,

by Katullus,de dobbele oftweevoudige

Amathuntia genoemt.

D'offerhandc van Venus wert Kar- Hcfych.

pofis in de ftad Amathus genoemt.

Ju-
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Jupiter, Zenios, dat is Gafthouder, op

Gnekfch gebynaemt , wiert by d'Ama-

thufiers geëert : want d'inwooaders

(lachten en offerden, uit een verfoeielij-

ke en godloze gewoonte , aen het altaer

van Jupiter , dat dicht by het altaer van

degoddin Venus (tont, de vreemdelin-

gen en gaft-genoten Hier over werden

d'Amathu fiers,zoo de poëten beuzelen,

door gramfchap van Vernis, in gehoorn-

de oflën verandert. Ovidius gedenkt dit

bedrijf in zijne vaerzen. Metamorfh.

lib. 10.

Ariadne Ariadrie, vröu van Thefeus, wert ook
werc té Amathus geëert, dat by dezen voor-

thus"

3

val, zoo Plutarchus verhaelt , opgeko-
geccrt. men was.

Wanneer Thefeus , door onweer

op heteilant Cyprus vervallen was , had

hy zijne zwangere vrouw Ariadne
,j

(welke door het rollen en zollen op zee,

önpafTelijk en fiaeu geworden was) al-

leen te lande gezet , en was, om het

fchip te helpen, weer van lant in zee gc-

fteken. Maer d'ingeboorne vrouwen

hadden Ariadne, welke om het verla-

ten van haren man bedroeft was , ont-

fangen, en gekoeftert, en verdighte

brieven voorgehouden, als ofdie quan-

fuis van Thefeus gefchreven waren. Zy
hadden haer ook in barens-noot gehol-

pen , en begraven j want zy quam voor

de baring te fterven. Wanneer Thefeus

daer na weer om quam , en zeer droe-

vigh was , had hy den inwoonders geit

gelaten , en het offeren aen Ariadne

befchikt en ingefklt.

Zy hadden twee kleine beelden aen

Ariadne toegewijdt : het een van zil-

ver , en het ander van koper. In de of-

ferhande , welke op den tweden dagh
van de Gorpieefche maent gefchiede,

lagh een van de maeghden te bedde,

en fchreeuwde, even als een barende

vrou. D'Amathufiers noemden het

wout, daer in Ariadne begraven was,
het Tvout van Venus <^Ariadne.

De Propetides , d'Amathufier dogh- Propc-

ters,uit oorzake zy Venus verachten, en ndes;

haer voor genegoddin hielden , werden
eerft door gramfchap van Venus ge-

dwongen hare lijf op de ftraten veil te

ftellen 5 maer wanneer zy uit fchaem-
te verftijfden , zoo werden zy einde-

lijk in herde keifteenen verandert. Ovi-

dius gedenkt dien voorval in zijne

vaerzen. Metamorph. lib. 10.

D'Amathufiers deden ook aen One- Herod,

flus , zoon van Cherfis, offerhande. lib
-
?'*

D'Amathufiers baden ook Herkules

Malika aen. Malik bediet inde Feni-

cifche, Hebreeufche en Arabifchetalc

eenen koning

Wanneer het ganfeh cilant Cyprus

den Meden of Perfianen afgevallen

Was , bleven de Amathuflers alleen hen
getrou.

Wanneer Oneflus alle d'andere Cy-
priers tot afvallen had verfproken, kon
hy d'Amathuficrs daer toe niet bren-

gen: waer om hy de ftad ging belegeren;

Opeen zelve wijze fielden d'Ama-
thufiers , met de Soliers en Citiers,

zich tegen Euagoras , koning van Cy-
prus , en bleven Artaxerxes, koning
der Perfen, getrou.

Amathus had eertijts rijke metael-

mijnen : waerom Amathus, by Ovidius^

vruchtbaer en zwaer van metalen ge-

noemt wort.

Vlek Limijfo.

HEt vlek Limijfo s of Limijfol, by

d'Italianen, en by d'Arabieren Lin-

mifou genoemt, leit aen het Zuider

ftrant des eilants , op een zeer luftige

en brede vlakte , vijftigh Engelfche mij-

len en een halve van dcSalinen of Zout-

pannen.

Daer is eene kleine Turkfche Moske,

met gemene badftovcn daer by. De
Grieken hebben'er ook eene kerke;

hoewel die klein enflordigh is.

In het midden des dorps ftaet een

vierkant kafteel, met gefchut geftof-

feert , en meteene krijgsbezettingvan

janiffaren voorzien , dat het ftrant zeer

bequamelijk voor de ftroperyen der

zeerovers bevrijden kan.

D'inwoonders van Limijfo , en van

de nabygelege lantftrekc , zijn meeren-

deels Grieken, en zeer vele Joden:

d'andere Turken. De meefte Grieken

doen'er koopmanfehap , ofleggen zich

op den lantbouw. De Joden erneren

zich ook met den koophandel : maer
leven'cr lui en ledigh.

Alle de huizen,ofwooningen,zijn'er

F 3
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Strab.

klein en laegh, en niet hoger als een ver-

dieping , om de veelvoudige aertbe-

vingen : boven plat, en met takken

en klcy of leemaerde , even als een

vloer, bedekt. De deuren zijn laegh,

en kan men daer door niet, als met ge-

bukten hoofde, in de huizen gaen : het

welk men zeit gedaen te zijn,om dcSpa-

hifen, of Turkfche ruiters, het inrijden

en ftallen met de paerden te beletten.

Door de vlakte, daer op hetdotp

Limijjo gelegen is , vloeit de vliet Ly-

kusby d'ouden genocmt, die uit den

bergh Olympus komt, en zijn water in

zeeftort

Het lant rontom is vruchtbaer van

Wijn-ftokken , en allerlei flagh van

Epifco-

pia.

vruchtboomen, inzonderheit van vijge

en olijfboome» : maer boven al van

Sint jans broots-boomen. Daer groeit

o ok veel katoen.

Het dorp Epifcopiaoi Pifcopiaisccn

van de voornaemfte dorpen des eilants , 1'örcach.

en heeft meer als duizent haertfteden.

Het heeft de volheit van alles

,

en overvloet van water , en tuinen,

vol oranje , limoen en diergelijke hoo-

rnen , die ook te Baffo en Cithera zijn.

Porcachi fteltd'oude ftad Kurium in

het midden van Capo del Gate, twee mij-

len en een halve van PifcopU: alwaer,

aen de Noortzijde, een vifchrijk meir

,

vol zout water , is.

^Tamajjus. Tembros. JmamaJJus.

T^Amafos oïTamaffus , en anders,

by Polybim en Porjyrogeneta, Ta-

mafa genoemt, was eene middellant-

fche ftad van Cyprus, volgens fchrijven

van Ptolemeus en Stephanm.

Eenigen houden Tamaffus voor de

ftad Famagufia ; daer nochtans Fama-

gufia aen den oever der zee, op d'uit-

tetfte oofterhoek des eilants, lcit. De
ftad was over lang al verwoeft enver-

delght, en is nu niet meer, als een

vlek, Borgo di Tamajfo by d' Italianen

genoemt.

Tamajfus had , volgens Stephanus ,

by ouds overvloedigh veel kopers :

en, volgens Strabo, metalen of mijnen

van koper : waer in Chalkant en bloem
van koper groeide.

Tembroi was eene ftad, waer in A-
polio Hylates geeertwert. Ook had zy

eenen tempel aen Apollo toegewijdt.

Ama.ma.ffus 'was eene oude aen-zee-

gelege ftad : waer in Apollo HyUtes

geeert wiert.

By Ovidius wort Amamajfus een

akker of landouw, en het befte ge-

deelte van het Cyprifch lant genoemt:

aldaerftont een appelboom: dzctVe-

nus drie afplukte, en die aen Hypo*

menes gaf. Ovid. Metsrmrph. lib. 10.

K^arpajïa.

K Arpafia by Strabo , en andets by

d'oude fchrijvers Ka.rpa.fea. of Kar-

pafu ,en by Plinius Karpafum genoemt,

was eene aeloude ftad van Cyprus, en

door Pygmalion geftight : die eerft ko-

ning van Tyrus , en daer na van Cyprus

was.
Strab. Deze oude ftad Karpafa had eene

haven, en lagh tuftchen de ftad Aphrodi-

fium en duithoek Kliden, tegen over

Sarpedon , een uithoek of kaep van Rou

Cilicie , nu Karmanie , en de grenspael

wel eer van Cilicie en Pamfilie.

Karpajla of Karpaftum was, ten tijde

der Kriftenen, de zetel van eenen bif-

fchop , als uit het fchrijven van Johan~

nes, leerling van Epifanius , te befpeu-

ren is.

Het is nu niet meer als een vlek , hoe-

wel het noch heden gebroken Karpajfo

heet: doch anders ook het vlek ofho-

ve van S. Jan.

Na deze ftad Karpafa wierden d'ei- incjus

landen , onder de Noorder- kuft van vit*

Cyprus , tuftchen de zelve ftad , en de
c ' 49'

kaep Dmareturn ( nu Capo S. Andrea)

gelegen , de Karpatifche eilanden ge-

noemt.

Acrt
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Aert en hoedanigheit van Qfrus,

tucht, f
N Hooimaent is'cr de lucht zoo ge-

» vveldigh heet , dat d'inwoonders

gewoonlijk niet werken, als alleenlijk

des nachts. De lucht ontfteekt'er ook
dikwils , en wort quaetaerdigh : ter

• oorzake van den verrotten ftank van

zeker ongedierte , als fpringhanen.

De Zaizoenen des jaers hebben zich

aldaer heel recht anders , als hier te

lande : want alles is'er des Zomers door

de hitte der zonne zoodanigh vcr-

drooght en verbrant, dat men naeu-

lijks op eenige plaetfen, 't en zy die

bevoghtight worden , lover of gras

ziet.Ten tegendele zietmen'ec des Win-
ters , na het in den Herfft veel gere-

gent heeft, en overal de velden be-

voghtight zijn , allerwcge weelde-

rige gras en groente, en de velden als

toe te lagghen : dies men met waer-

heit den Winter, Zomer zou mogen
noemen. ]a voor de genen , die reizen

,

ofhetlant bebouwen j of eenigh ander

arbeit en handel doen, ook zelfs voor

de zieken , is de Winter veel bequamer

als de Zomer zelf: want de luiden wor-

den'er niet door koude geplaeghr, noeh

die valt hen niet laftigh: 't en zy wan-
neer de Noorde winden vvajen. Dat

meer is , de winter is'er gcwonelijk zoo

zaght , en met zulken laeuwe warmte
vermengt en gematight , dat in dien tijt

het vee , even als of de Lente begon

,

goede weiden vind.

Anders ftaethet met den Zomer ge-

fchapen : want die valt eenen iegelijk

zeer moeielijk en laftigh. Alles is dan

dor, verflentert en verwelkt. Het is den

vreemdelingen noch inboorlingen vei-

ligh , op den middagh ergens uit te

gaen : dies zy zich in huis houden , en

onder dak de dodelijke hitte der zon-

ne fchuwen. Al wat zy willen doen

,

verrichten zy in het aenbreken van den

dagh , en voor zonnen opgangh.

De huisluiden inzonderheit leggen

zich des nachts onder den bloten hemel

op d'aerde neer te flapen : maer die van

eenigh vermogen zijn, leggen zich op
dekkieden , en in de wint ter flape $

met naeulijks eenige linnen kleden of

dek op het lijf.

Zoo men ergens moet reizen , dat

doen zy des nachts , en ruften des

daeghs,ook zelf al in de Lente by wijle.

Het eilant Cyprus , niet tegcnftaen-

dehet uit de natuur zeer vruchtrijk is,

en een zeer vruchtbaren gront heeft,

zoo ontftaet'er evenwel bywijle zeer

groot gebrek van lijftoght en hongerè-

noot , zoo door geduurige drooghté

des Zomers , by mangel van regen , en

indien het aertrijk niet naerftiglijk be-

voghtight wort , als door zeker onge-

dierte , of fiagh van gevleugelde wor-
men , of fpringhanen , tot groot bederf

der lantvrughtcn , en ongemak der in-

woonders.

Het regent op dit eilant zeer zelden s

ja men zeidt het ten tijde van de Griek-

fche keizerin Helena , moeder van Kon-

fiantyn de Grote , in den tijt van dertigh

jaren niet geregent had : waer over

d'inwoonders genootzaekt waren het

eilant te verlaten.

Om nu de dorftige landen , in de

geduurige zomer-hitte.te bevochtigen,

fparen de bouwluiden geen onkofte

noch arbeit : want indien de rivieren, op
dit eilant,des Zomers komen op te dro-

gen , dan graven zy , op eenige plaetfen^

zeer diepe putten in d'aerde, en leiden

dacr, uit bronnen, beken in : daer uit zy

dan , in aerde potten , met grote rade-

deren , door paerden omgedraeit , een

onmetelijke meenighte waters putten

én ophalen , om d'akkers en landeryen

te bewateren en bevochtigen.

Ten tijde van grote regen , vullen

zy aerde vaten, op de bergen , met wa-
ter,die aldaer ftaen, eneen groten over-

vloet van water kunnen bergen.

Wanneer by ouds ( zoo Strabo uit Lib. 14.'

Erathojienes verhaelt) de vlakten ruigh

van boffchen , en zoodanigh met boo-
men bezet waren , dat die niet konden
bezait noch beplant worden, zoo deden
de metal-werkers , met het afhouwen
derboomen, om daer meê de metalen

van koper en zilver te fmelten , niet

weinigh dienft : waer by naderhant het

bouwen van fcheeps-vloten quam ,

wanneer men de zee veiligh en mee
maght begonnen had te bevaren. Maer
alsmen het geboomte aldus noch niet

kon overwinnen, zoo ftontmen dent
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genen toe , die het geboomte wilden en

konden afkappen , het gezuivert lant

eigen en tolvry te bezitten.

Strabo prijft het eilant Cyprus, van

wegen zijne vruchtbaerheit, boven ma-

te : Tvant het behoeft , zeidt hy , voor

gene eilanden in deught te dijken. Het is

Ttijn en olye-rijk,en geeft zoo veel korens,

als d'inwoonders van node hebben te ge-

bruiken.

Defgelijksgetuight^«2w/4»«5 Mar-
cellinus , d'overgrote vruchtbaerheit

des eilants , in de volgende woorden.

Het eilant Cyprus vloeit, ter oorzake

van zijne zeergrote en meenighvuldige

vruchtbaerheit , van alle dingen over

:

dies het geene buhe?i-hulpe van noden

heeft , en kan een koopvaerdyfehip van

de kiel , tot aen de zeilen , met inlant-

fche magbt toetakelen , en met alle toe->

ruftingen in zee zenden.

Zoo de Cypriers zelfs by Elianus

getuigen, bewoonden zy een goetlan-

digelantftreke, enderfden hr.nne lan-

douwen tegen die van d'Egyptenaers

ftellen. Ook wietden ( zeidt hy ) de

herten, uit Syrië, na dit eilant overge-

zonden, om de gretigheit na 't gras

,

dat daer waft : want men zeidt aldaer

het gras zeerhoogh opfehiet, en zeer

goede weiden zijn.

Hier om noemt de poëet Virgil'ws

dit eilant niet t'onrecht , het vette Cy-
• prus , en Cicero , een tenger eilant. Ook
hebbend' ouden het wel tereght Maka'
ria en Beata , dat is gelukzaligh, mogen
noemen : want het vloeide by oads van

rijkdommen over , hadden overvloet

aller dingen, en zwom in welluft en

dertelheit. Al wat zoet , wenfche-

lijk, keurelijken aengenaem kon be-

daght worden , was op Cyprus te vin-

den en te zien. Ja by na ieder ding, dat

op Cyprus viel, en ook al wat uitfte-

kend goed was , fchoon het op Cyprus

niet viel, en men boven andere wilde

prijzen, wierd, om het meerder lofby te

zctten.en dierder en koftelijk te maken,
den bynacm van Cyprifch gegeven.

Aldus hielden d'ouden Cyprifch

koper , Cyprifche Kadmia , en meer
andere metalen , voorde befte.

Boven al was het eilant , by d'ouden,

van wegende koper-mijnen beroemt:
wacrom het ook op Latijn c£rofa , dat

is koperigh, genoemt wiert. Ook ge -

tuight Jjidorus , dat Cyprus eertijts van

rijkdommen , en allermeeft van koper

beroemt was : want aldaer zou door

koning Cinyras , zoo Plinius getuight

,

dat metael allereerft gevonden zijn.

Ook waren by de ftad Tamajfus rijke

kopermijnen. Al het Cyprifch koper

kon hamerflagh uitftaen. Zeker Cy-
prifch koper wert Soletypus genoemt.

De Romeinen floegen van Cyprifch

koper gelr. Ook werden van Cypriïch

koper, mortieren, naeldc, fpijkers en

laden gemaekt: die hierom Cypri lelie

mortieren , laden , naelden en Ipijkers

gemenelijk genoemt werden.

Cyprus wort ook doorgaens , by de

meefte hcdendacghfe fchrijvers , voor

het vruchtbaerfte eilant van alle d'ande-

re eilanden der Middellantiche zee ge-

houden : want 't is uit de natuur vrucht-

baer : macr heeft heden niet genoegh

inwoonders, om het te bebouwen.

Ja Cyprus maghmet recht onder de

landen gerekent worden, die boven
alle andere d'uitftekenfte zijn , in het

voortbrengen , van al Wat tot des men-
fchen onderhout van noden is. En in-

dien de later inwoonders wat vernufti-

ger en fchrander waren geweeft, inzon-

derheit in water aen te winnen, de

vruchtbaerheit van meerder flagh van

dingen , zou' er altijt groter geweeft

zijn. Maer zoo groot is het voordeel,

dat d'eilanders met weinigh moeite en

arbeit van de katoen en wol trekken,

darzy by na alle andere inkomftcn en

genotten verwacrlozen.

Ten einde het eilant des te vrucht-

baerder en getemperder zou zijn,fchijnt

de natuur hef,als met een ry van bergen,

aen de Noord-kuft bezet te hebben,
om het daer mee tegen de ftormen
en Noorde winden te bedekken : want
al het overigh ganfeh eilant leit zoo
laegh , dat de zon het zonder eenigh

belet verwarmen kan. Zelfs de zonne-

ftralen , die tegen deze bergen aen flui-

ten, verdubbelen de hitte, door ha-

re weerom-kaeczing , tot grooten wel-

daet en vruchtbaerheit des eilants.

Daer en tegen, dewijl deze landou-

wen dus laegh leggen , heeft het water

geen vaert om wegh te loopen : 't welk

het eilant zoodanigh moerafligh maekr,

dat op zeer vele oorden de lucht daer

door bedorven wort , en als flikt

,

en

Orig.

Iib. 14*.

c.6.
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Hefych.
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en dienvolgens het verblijf, aldaer zeer

'

ongezont is.

Sedert het jaer vijftien hondert een

en zeventigh de Turken dit eilant beza-

ten , hebben zy het na hunne gewoonlij-

ke wijze van doen zoodanigh verwoed,

dat'er naeulijks een van de Kriftenin-

woonders is, die middelen heefr , cm
een ganfch ront jaerbroot teeeten. Zy
leven by na alle by zekere vruchten,

die hier te lande Sint Jans - broot ge-

noemt worden , en op dit eilant in gro-

ten overvloet vallen.

Nergens op eenige andere plaetfen ,

,

van den grooten Heer , worden de men-

fchenzoo geplaeghten getirannifeert

:

want behalve de Karache offchatting

,

die zy aen den vorft betalen , om in

vryheit van gewiffe te leven , het welk

jaerlijks twiatigh kroonenis, voor ie-

der perfoon , zoo geven zy daer boven

aen den Beglerbey , en aen den fimar

\

Spahy,het vijfde gedeelte van alle vruch-
ten, die zy verzamelen : en by aldien zy
daer boven het een of ander ding be-
hielden , men zou het hen metgevvek
afhalen. Dies zy alle zeer ellendigh le-

ven , ja tot zoo verre , dat zy, voor ee-

nige jaren, alle eenparelijk verzogh-
ten Turkfch te worden , om zich

van die tirannye te ontflaen : maer de
Beglerbey wilde hec niet gedogen, uit

vreze de grote heer zijne Karache of
fchatting , die zy betalen , zou ver-

liezen : waer van zydan bevrijt zou-
den zijn, neffens alle de Turken des

Turkfchen keizerrijks. Behalve de men-
fchen dus onderdrukt worden, heeft

de grote Heer hen ook alle middelen

benomen, om zich in vryheit te ftel-

len , met alle vafte plaetfen te flopen

,

en onmantelen, uitgezeit Famagufta. ,

dat hy laten blijven heeft , om als tot een

hertret voor de Turken te dienen.

Gewaffen , Dieren en berghwerken van Cyprus.

TP\ Aer groeit zeker boom -gewas ,

Cyprus -*-^of liever boomtje, ofheefter , Cy-
°fAI"

fros, of Cyprus, by d'oude Grieken

genoemt, en in zulken overvloet, dat

het eilant daer van den nacm Cyprus

,

Z'«pag- zoo eenigen willen , zou bekomen heb-
X 7.

ben. By d'Arabieren , en Arabifche

fchrijvers , als onder andere by Sera-

pion , en Avicenna, wort dit gewas

Cyprus, Hinna, Henne , en ^Alhanna

genoemt : gelijk het ook noch heden

byd'Arabieren, iaEgijpten , met het

voordellen van het Arabifch woortle-

deken Al , Alhanna , en by de heden-

daeghfe Grieken, Schenna gehetenis:

want het gewas , dat Diofcorides en

Plinius Cyprus noemen , is een en het

zelve, dat d' Arabieren Hinna > oïHin-

ne , of Alhanna heten.

Diofcorides befchrijft het gewas Cy-

prus aldus. Cyprus is een boom , mei

bladen rontom de takken , die van de

olijfboom gelijk ; maer breder , z,agh-

ter , en groender. De bloemen zijnlvit ,

mofchachtigh,(oftrofchachtigh,) en Tvel-

riekend. Het zaet iszlvart , dat van de

vrucht van de vlier gelijk. Het bejie

groeit fAskalon, (eene JladinFenicie

,

ofjudea,) ente Kanopus, eenejiadvan

ïrenicie.

Flinius befchrijft het in de volgende

woorden. Cyprus is in Egypten een

boom, met Jlechts bladen van de Zi&i-

phus , met zaet van Koriander , en met

een bitten en riekenden bloem. Dees Tvort

in oliegekookt, en daer na uitgeperft , die

Cyprinum , of Cyprus , dat is , Cypri-

fche olie genoemt "Voort. De befie groeit

te Kanopus , cp den oever des Nijls : dé

tlvede t'Askalon i en de derde op het ei-

lant Cyprus , die de Ti>elriekenj?e is.

Het
Alhanna

gewas Henne , of Hinna , of A.'pin.

of Elhanne der Arabieren , f
• n planr.

ichijnt den boom, Ligujirum by de .£gyp-

Latijnen , en hier te lande op Neer- nc -

duitfeh Monthout , Keelkruit , en Rhyn-

Itige genoemt, gelijk te zijn : behalve

de bloemen en vruchten : in de Welke

eenige ongelijkheit tuflehen het Elhan-

ne, en Monthout fchijnttezijn : want
al hoewel ook het gewas Elhanna zij-

ne bloemen of bloeifel troswijze of
kroonswijze, even als het Monthout

,

uitfpreit, zoo verfchillen die evenwel

in reuke , geftalteen kleure van deze

:

want de bloemen van het Elhanne zijn

niet wit, gelijk die van het Monthout :

maerafchverwigh, en vertoonen zich

in geftalte den vlierbloemen zeer ge-

lijk te zijn : dewijl zy by na op een zelve

wijze in kroontjes groeien , als de bol-

len of kroontjes' van de vlier.

G Ook
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Ook vallende bladen van het Mont-

hout , hier te lande des winters , alle

jaersaf: maer die van Jlhenna daer te

lande niet. Het krijght bladen , die

van den olijf-boom niet ongelijk : hoe-

wel demeefte korter, maer breder en

tengerder zijn, met eene aengename

groenheit vermengt , en zitten met drie,

vier , na gelang van de lengte der fcheu-

ten , ja met tien , twalefen meer ryen

,

als vleugels, aen de zijden der takken.

Het groeit in Egypten , volgens Be-

Ion , tot de hooghte vaneenen granaet-

boom,maer heeft dunder takjes , ofrijs-

jes als die van de willigen , indien het

afgefneden wort.

De takjes , die by na van een zelve

kleure, als de bloemen zijn, worden
overvloedclijk veel na Europe overge-

voert , om de tanden daer mee te zui-

veren en fchoonte maken: want men
kan daer mee, na eerft het buitenfte

deel daer van a'fgeknauwt is , als met

een fchrobbertjen of penceel, de tan-

den affchrobben , en glat maken.

De bladen en bloemen van dit ge-

was, zijn byna doorganfeh Oofte in

groot gebruik : d'eerfte om de lieffelij-

keen geurige reuke, welke fchicrals

die van mofchus is : en de laefte , om
eenige delen des lichaems daer mee geel

of rootte verwen, dat d'oofterlingen

voor een byzondere cieraet houden.

Want met de bladen , tot een fijn

poeder, dat dan groen is, en met li-

moen- zap aengezet, verwen zy de

nagelen en 't hair der kinderen.

Dit groen poeder der bladen , is in

zulken gemeen gebruik onder de Tur-

ken, dat het over al op de merkten,

met zakken vol te koop ftaet. Het wort
met geheele fcheeps-ladingen van het

eilant Cyprus , en uit Egypten , door het

ganfche rijk des Turklchen keizers ver-

voert, die uit dezen handel jaerlijks

een grote tol trekt , ter zomme van ach-

tien duizent dukaten , volgens BeIon.

De Turken en Moren queken dezen
heefter, om de aengename en liefelijke

reuke der bloemen , zeer naerftelijk in

ftene potten ofhouttc bakken, en bewa-
renze des winters, om niet door de

koude uit te gaen , daer hy niet tegen

kan , in kamers ofonderaertfche plaet-

fên. De grote Heer zelfdraeght deze
bloemen gewonelijk op zijnen tul-

R Ü S.

bant , en , na zijnen voorgang , ook an-

dere groten ten hove.

Dewijl nu dit gewas gemenelijk laet

uitfehiet, te weten, in Oogftmaent,

zoo bevochtigen en befprocien zom-
migen het met zeepzop , om het des

te vroeger, fcheuten, bladen en bloe-

men , te doen voortbrengen.

Dit gewas Cyprus fchijnt , in het ho-

ge Liet Salomons , Kofer op Hebreeufch c i, 14.

genoemt te \v orden: het welk de Griek- *» '3 1

iche overzetters Cyprus vertaelt heb-

ben. Ook fchijnt Hieronymus dit kruit H<?mi!-

ofheefler, verftaen of gekent te heb- c a "r.

ben, als blijkt uit zijn volgende fchrij- Camic.

ven , dat hy tot verklaring over deze

woorden des hogen Liets geeft : De tors

van Cyprus , is in de wijnbergen van En-

gaddi. Wat aengaet^zcïd hy,de verklaring

van de letter of letterlijken zin , daer in

Jleekt iets dobbelzinnigh , dewijl ook een

bloejende druif Cyprus genoemt wort : en

zekerfoort van een heefier is'er , die Cyprus

geheten wort , en ook een zekere bloeien-

de vrucht draeght , in maniere van een

bloeiende druif voortgebraght : maer de

woorden Jchijnen meer op de vrucht van

eene druifte zien-, dewijl de wijnbergen

van Engaddi gedaght worden.

Dies blijkt klarelijk uit deze woor-

van Bieronymus , dat hy dit gewas wel

gekent hebbe, doch evenwel niet dit

gewas, maer den wijnftok zelven door

het woort Kofer , of Cyprus , in het

hoge Liet heeft willen te verftaen geven.

D'Egyptifche vrouwen floten de

bladen tot een groen poeder, dat zy
K-Archenda noemen, en met water,

of ook met aluin, oflimoen- fap men-
gen: waer uit dan een goutgeel water

ofverwe ontftaet , daer mee zy de han-

den en voeten geel , en een gedeelte

des hairs , cieraets halve , verwen

:

inzonderheit zoo dra zy uit de badfto-

ven komen: want dan dringt de verru-

we en kleur dieper in. Met het affietfel

der bladen waflen zy het hair , om het

uitvallen te beletten. Met het zelve

fchildercn de mannen , ook tot cieraet

,

op de nagelen een merkteken , in vorm
van een halfront, dat hoogh oranje

root van kleur is, en lang ftaen blijft,

zonder uit te gaen. Eenigen mengen
dit gefloten poeder met aluin, en ver-

ven daer mee op feefldagen het hair

der kinderen, zoo vanmeiskens, als

knecht-
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kncchtkens : ook de manen , voeten

en ftaerten der paerden.

Men heeft 'er ook zeker wonder

welriekend poeder of ftof , by d 'Ita-

lianen 1'olvere di Cipro genoemt , dat

by hen in grote waerde gehouden , en

hoogh geaght wort , daer mee zy de

iaponetten of rcukballen, een liefelij-

ke reuke byzetten. Men doet'er ook

andere dingen onder : als Ciprino , of

de bloemen van het gewas Elhanne^

Ladanum , Wierook en Styrax.

Andere willen , dar het uit de dou

van eene groene klcure zou gemaekt

worden , die op (tenen en kruiden valt,

en zoo langdrooght, tot dat zy wit

wort. Daer valt driederleihonigh, als

witte van de by en,zwarte van de vruch-

ten , Karoben ofSim Jans-broot , en ho-

nighvanzuiker.
Apon. Boven alle andere landen, wort Cy-

ric. sa-" frus gezeit , druif-troffen van een won-
iom. derlijke grote voort te brengen , zooda-
!,b '

3 - nig als de twee verfpieders uit het lant

van Kanaan braghten : waer uit de grote

en dikte der wijnftokken afte meten is

:

als ook uit het geen Plinius van de trap-

pen fchrijft, daer by men na het dak

van den tempel der Efefifche Diana op-

klom , die van een eenigen wijnftok

van Cyprus gemaekt waren.

Uit de druiven , die op Cyprus groe-

jen, wort zeer treffelijke, zoete en

geurige wijn geperft, en dieinzonder-

heit voor de mage Ongemeen gezont is.

Hy is duurzaem, en kan tachtigh, en

meer jaren onbedorven en goet blijven

,

gelijk men daer zulken ouden wijn

heeft.Hy is uit de natuur zwart of root,

en wort met den ouderdom,dat wonder

is , witaghtigh en eenighzins grijs of

graeu,welriekend,geurigh en zeer zoet.

De drie eerfte maenden behout de

wijn, na hy geperft is , eene aengena-

me zoetheit, welke daer na infterkte

verandert en krachtigh wort. Hy heeft

eene verfterkende kracht, en kan by

den balzem geleken worden , en is den

zieken lichamen , zoo matigh gebruikt

wort, heilzaem en dienftigh. Dan de-

ze wijn, 'tzy nieuw of out, valt nie-

mant,'t en zy die den zelven gewent is te

drinken , fmakelijk : want hy riekt

meeden tijt na pek , om dat hy in ge-

pekte vaten gehouden wort , die den

wijn een vuile fmake byzetten, hoe-

wel zy dien zeer lang goet houden. Hy
wort gemeenelijk , met veel waters daer

onder te mengen
3
gedronken.

Deze wijn vaker in zulken over-

vloet, datmen de nabygelege plaetfen

daer mee voorzien kan : gelijk die ook
na verfchdde oorden vervoert wort

:

inzonderheit na koophandel- plaetfen.

De befte wijn valt aen den bergh Olym-

pus , aen de Zuidzijde , die zeer lekker

van fmaek is.

Daer groeien overvloedelij k veel

,

zeer fchoone en grote rozijnen, Zi-

bibo doörgaens genoemt.

Over al , en door het ganfche eilant

,

groeien ook zeer vele boomen, die

langwerpige en gehoornde vruchten

geven , Sint Jans-broot hier te lande ge-

meenelijk genoemt: dewijl men meint
S. Jan de Doper , in de woeftijne , by
die vruchten het leven zou gehouden
hebben. Uit deze vrucht , welke verfch

zeer aengenaem van fmake is, trekt-

men een zeker zoet zap , ofzwarte ho-
nigh , dat zeer dienftigh is , om onder de

fpijzete mengen.

Men ziet'er grote hoopen van deze

vruchten , dicht aen den zeekant leg-

gen : waer mee by wijle gehele fche-

pen geladen worden, om na Europe

over te voeren. Door d'overvloedige

veelheit , is'er deze vrucht zeer goec

koop : en wort ook den beeften t'ee-

ten gegeven , om die vet te maken.
Daer groeien hele boffchen met Cy-

pres-boomen:en ongemeen veelterpen-

tijn-boomen , daer een hers of gom
uitdruipt , terpentijn genoemt, die voor
de befte van allen gehouden,en gemene-

lijk Cyprifche terpentijn genoemt wort.

'

Eertijts groeide ook veel zuikerriet Zuikef»

op Cyprus ; maer na het eilant door de ricc -

Turken den Venetianen afgenomen

was, deed de Bajfa, die derwaerts als

opperhooft gezonden wert , al het zui-

kerriet , dat op een groot velt ftont ,ver-

branden. Op den wegh,tuffchen Limijfo

eaPafos , leit een vlek Ptfcopia, alwaer
waterleidingen zijn, daer door het water

in kamers en pakhuizen liep,daer in eer-

tijts de zuiker gemaekt wiert. Maer he-

den leit dit alles, tot een puinhoop , tec

neer geftort.

Daer valt veel katoen , (de ftapel

,

beneffens de wol , der Cyprifche koop-
manfehappen ,) dat by d'oude Grieken

G z en
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en Latijnen Xylon en Goftpittm, maer

by de Turken , Armeniers en andere

Oofterfche volken , Tambak genoemt

wort. Tambak fchijnt een gebroken

naem vznBombax te zijn , gelijk katoen

een gebroken Arabifch of luiiaenich

woort is: want d'Arabieren noemen
de katoen Kotnon , en d'Italianen Co-

totte en Bowbagia. Zeer veel ka-

toen groeit ontrent Pafos en Limijfo ,

maer de befte tuffchen Nikojia enFama-
gujU.

Het gewas,daer aen de katoen groeit,

is een kruit of heefter van een eik

hoogh , met brede ingefnede bladen

,

by na als wijngerts -bladen ; hoewel

breder en groter. Het komt uit klein

zaet voort , en draeght boven aen de

(tengels of (telen zekere noten, als gro-

te hazelnoten of okernoten : tuüchen

welke noten het katoen en zaet groeit

,

die, in het rijpen, fplijten en open gacn,

en de witte katoen te voorichijn bren-

gen.

Deze heeftet groeit en wort aenge-

queekt , door het veelvoudigh bevogh-

tigen met water.

Daer is een ander flagh van katoenof

boomwol , die op een zelve wijze aen

boomen groeit, en G&tne Mjègiar by

d'Arabierengenoemt wort.

Daer wort ook veel zijdegemaekt,
of gewonnen , voornamelijk ia het

groot vlek , Cyterea genoemt. in d'an-

dere dorpen wortook zijde gewonnen

,

tufichen Limtjfo en Pafo. Doch de zij-

de is'er zoo heci goet niet,en valt'er ook
niet zeer overvloed igh.

Men heeft'er by na alle de gemene
vruchten , die op andere plaetfen groe-

)en: behalve kerfienen kaftanten. Daer
en tegen groeien'ec anderezekzame en

vreemde vruchten, als onder andere

Mufen en Maiz, by d'Arabieren , en an-

ders gemcnelijk Adams ofparadijs- ap-
pelen genoemt. Zy groeien wonder-
lijk, zijn van geftalte als een konkom-
mer , en ongemeen groor. Het gewas is

veel meer een plantfoen, als boom.
De bladen zijn vier palmen breet, en
een mans lengte lang. In deze appelen

zitten van binnen outrent hondert gra-
nen, van byna drie vingeren lang , die,

gefchilt, bequaem zijnom tëeren. Deze
boomfterft na verloop van drie jaren,

en danfehietuit den wortel eenander.

F R Ü S,

\ Daer groeien zeer treffelijke aman-
delen: want zy vallen langwerpiger*

als die van andere plaetfen , en zijn aen

het eind omgekromt.
De hoven zijner metgranaet, oran-

je, limoen, ceder, aprikoos, en an-

dere bomen verciert , die ongemene
fchoone vruchten gevea
De granaet-bomen gtceien'er zoo

overheerlijk fchoon , dat men zeidt

,

dat Vexm dezen boom alleen op het

eilam Cyprus zou geplant hebben.

Daer groeien olijf-bomen, uit wel-

ker vruchten d'eilanders zoo veel

olie perflên, als zy van node hebben

, te gebruiken.

Men heeft'er ook pompoenen , me-
Ioenen,anguricn,op Turkfch Batecb ge-

j

noemt, Kolokajjien c£ Egiptifche bonen*

die goet om t'eetcn zijn : benevens vele

i andere eetbare gewaden en vruchten,

i tot 's menfchen nut en onderhout : ook
bloem - kool. By het dorp Kalcpjis

groeit overvloedelijk veel zeker kruit

»

Sode genoemt, uit wiens afiche zeep

gemaekt wort. Daer groeien ook an-

dere kruiden, daer mee de gewaterde

Kamelotten kleden , (by d'Italianen

doorgaens Zamabelota of Ciambeilotti

genoemt) die d'inwoondcrs zeer fraci

en veel van geiten-hair maken , ge-

reinight en gewafièn worden.

Daer en boven valt'er een heilzame Diofi».

en geurige gom of hers, Ladaxum-by *?*

d'Artzen geh eten , welke uit een hee- f.
'

t
*g_

ftcr , Ciftus genoemt, druipt. Zoo Pli- lib- «*•

mus verhaelt, zou de befte Ladanum
c' £?*

opheteilant Cyprus vallen.

Op Cyprus en Lemnos groeit

ook het befte kruit , Lychnis op
Griekfch genoemt , dat (volgens

fchrijven van Atheneus, naden voor- lib.

»

f.

gang van Ameriss de Macedoon) uit het

waichbad van Venus zou gegroeit zijn ,

wanneer zy haer , na de b)flaping met
Fulkaen, afgewaflehen had.

Cyprus geeft de prijzelijkfte en wel-

riekende Sampfuchus of Amaracus *

gelijk ook de poëet Vïrgïlius ge-

tuight.

Daer groeit (gelijk ook op Kretas t)

een Platanus of Ahemboom , die noit

zijne bladen laet vallen. Plinius

denkt ook Cyprifche laurier, ca Theo-

fraftpijnboom , op Cyprus. Opzandige
en dorre plaetfen groeien palmen of

da-

ge-
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•dadclbomen Op het geberghte groeit

zeker welriekend kruit Enanthe. Eeni-

gen houden het Enanthe , dat op Cyprus

groeit, voor het befte van alle andere.

Daer valt ook olie , en andere

vruchten
i
van allerlei flagh, in groten
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overvloet , zoo tot gebruik van men-
fchen , als beeften : dies Polybius te

recht dit eilant uitftekend genoemt
heeft, zoo van wegedefielfs grote, als

meenighte van menfehen , en allerlei

flagh van vruchten.

Dieren van Cyprus*

DAer houden , volgens Strabo
,

rammen, die CMouftnonen , by

d'oude G rieken , of Mu> krionen , vol-

gens Vilnius , en nu Mufione by d'Ita-

lianen genoemt worden. Zy hebben, in

plaetfe van wol, bokken-hair op 't lijf,

ofeen huit en hair als herten , en hoor-

nen als die van fchapen j maer achter

over gebogen , en omgekromt. Zy zijn

van hooghte en grote, als middelma-

tige herten , en lopen fnel ; doch hou-

den tuflehen hoge bergen , en hebben

goet vlcefch om t'eeten.

D'oude inwoonders maekten van de

veilen dezer dieren , kolders. Maer nu
worden die veilendoor d'inwoonders

tot leer bereit, en na Italië gezonden

,

en Kordoani of Korduani by d'Italianen

genoemt.

Men zeidt diergelijke rammen , in

zulken grote meenighte, op dit eilant

houden , dat by wijle vier én vijf dui-

zem gevangen worden. Zommigen
willen , dat hier van de quaetaerdigheït

der 1 ucht , voor een groot gedeelte , op
dit eilant ontftaenzou : dewijl d'afge-

vilde rompen dezer dierea, die aller

wege hier en daer blijven leggen , door

hunne flank de lucht ontfteken : be-

halve aldaer ook eenige quade winden

woeden.

Daer zijn vele paerden : ook
wilde , die goet , fterk , fnel en

fraei zijn ; hoewel van gene waerde
noch hoogh geaght.

Inde koper-ovens van Cyprus, zoo
Plinius mclr, vlieght uit het midden des

vuurs een viervoetigh vleugel-gedier-

te, van de grote, als een grote vliegh.

Het leeft, zoo lang hét in 't vuur is,

mier fterft , wanneer het een weinigh

verre daer uit gevlogen is.

vrsïis Het wiert Pjralis
i enby Zommige

'

™ u
'- Grieken Pyraujla genoemt, dat zoo

veel als vuurigh gezeit is : want Pjr be-

tekent op Griekich vuur:maer men zou

hetbequamelijkop Neerduitfch vuur-

vlieg kunnen noemen. Ook melt

K^4ri(lotele$ , dat op Cyprus, alwaer

Chalcitis-fteen gebrant wort , beeft-

kens in het vuur groeien , die een wei-

nigh groter als grote vliegen zijn , eri

door het vuur gacn en hippelen : maer
fterven , als zy uit het vuur genomen
worden.

Gieren houden'erin grote menighte. Gieren.

Het is een vogel zoo groot als een

zwaen , en eenen arent zeer gelijk in de

veeren van de wieken en ruch. Maer
onder de grote veeren is alleenlijk dons.

De hals of nek is ook vol dons. Dcsae-

lijks is de huit vol zaghte donzen,gelijk

als fijn bont,die zy voor de borft dragen^

wanneer zy een quade mage hebben j

want zy verwarmt de mage, en doet

de fpijze teerén. Hy heeft aen het nek-

been, tufichen de nek en fchouders

een bos of tros van veeren, als een

kuif. De beenen zijn fterk en groot.

Dees vogel derft eenen man aentaften

en befpringen.

Dit gevogelt leeft by dode krengen

,

en eer, namen zeidt, zoo veel op een

mael , daer het veertien dagen genoegh

aen heeft , en op vaften kan : en in dien

tijt geeft het niet meer om fpijze.

Wanneer d'eilanders een doot beeft

hebben , dat brengen zy in het gebergh-

te , ofdaer zy vermoeden , dat deze vo-

gels zich onthouden. Deze komen
! aenftonts greetigh daer op zitten , en

fchokken hun gedaante zoo vol , dat

zy niet gezwint weer kunnen opreizen

.

waer op zy dan toefchieten,èn hen doot-

flaen. By wijle doden zy hen met hon-

den , en by wijle met andere wapenen ,

die hen het gereetfte voorkomen.

Op dit eilant hout ook zeker wan- chamè-

ftahigh viervoetigh gedierte , Cbame-

leon by de Grieken van ouds genoemt.

Het is ontrent een palm van eene hant

hoogh , en niet boven anderhalve palm
G 3 lang.
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lang. Het heeft een bek als een kik-

vorfch.

Vermaert zijn ook een byzonder

flagh van Cyprifche katten , van wegen

het opvangen en doden der {langen.

De Kaloyers , of Griekfche geeftelij-

ken , hielden eertijts in zeker kloofter ,

t. dkrotiri genocmt, dat dicht aen ftrant

en by d' uithoek Capo delU Gatta ftont

,

zekere katten, om de vergiftige (lan-

gen , die den inwoonders fchadelijk

vielen , op te vangen en doden : waer op

zy hen door kunft hadden afgerecht.

Dies deze katten niet min op deze (lan-

gen gebeten waren, om die te vangen

en doden, als uit een natuurlijken drift

tot het vangen van rotten en muizen.

De katten vervolghden dagelijks de

(langen, als jaghthonden het wilt , en

dodende genen, die zy gevangen kre-

gen , zonder evenwel die op t'eeten.

Zy liepen des uchtens vroegh uit het

kloofkr , en quamen op het gelui van

eene klok weer daer in om t'eeten. Na
gegeten te hebben, togen zy weer ter

jaght op de (langen, en quamen des

avonts laet weer in het kloofter. En in

dezer wijze wiert het lant van dit fchan-

delijk ongedierte eindelijk bevrijt , daer

het eertijts van krielde.

Op den bergh Olympus , (zoo Kru-

fius uit den mont van zekeren Stama-

titts Donatus , een Cyprier,fchrijft) hout

zeker viervoetigh dier of gedroght

,

Laminga, genoemt , dat van lijf en

fleert, als een flangh is : maer heeft vier

voeten. Het is groot, en zoo lang als

een peert , en-zeer hoogh , en fterk van

huit Het vreeft geen yzer , maer is bang

voor ichiet-geweer, en verfcheurt en

vreetdemenlchenop , die het ontmoe-

ten. Het heeft tot vyant de Cyprifche

katten , en kan van een of twee over-

weldight worden. Wanneer men dit

beeft vangen en doden wil, ftuurtmen

daer twee katten na toe , die het vatten

en daer boven op fpringen , en d'oogen

uithalen en doden. Ten dien einde hou-
'

den de monniken van den bergh 0/jt#-

/weenige katten.

Cyprus voet een zeer grote meenigh-

te van allerlei gevogelt, als duiven,

patryzen
,

quakkels , velthoenders.

Eenden en ganzen , zijn'er in een on-
eindelijk getal : en tortel -duiven
zoo veel , als mollen hier te lande.

RUS.
/ Zy zijner zeer tam , en komen by mee-
nighte op de daken der huizen , op de

ftraten, en in de tuinen zitten, enlchij-

nen als met de menfehen te verkeeren

,

en om te gaen.

Men heeft'er overvloediglijk veel

zekere byzondere kleine vogeltjes , die

nergens als op dit eilant gevonden wor-

den.

D'ltalianen noemen deze vogeltjes

doorgaens Cyprias, nahet eilant, en

ook Uccelli Ai Vigna. en Beccafigi , welk

eerfte wijngaert-vogeltjes , en laefte

vijgbekken gezeit is ; dewijl deze vo-

geltjes , by hele fcholen , op de druiven

en vijgen , wanneer die rijp zijn , ko-

men vliegen , om de vijgen en kerlen

der druiven te eeten : daer by zy ge-

weldigh vet worden, als ook by het

zoet van Lentiskus-bomen.

De Grieken noemden ineen zelven

zin deze vogeltjes Sykaliden , en de La-
tijnen Ficedulen ofvijg-eeters. Zy wor-
den in de wijngaerden en op de vijge-

bomen, en inzonderheit in denOogft
van die gewaden , in zeer grote mee-
nighte gevangen , en dan in eek en zout

met welriekende kruiden geleit , en
te koop , in potten of vaetjes , na Vene-

tië» , Itdien , en verfcheide andere

plaetlen vervoert , en voor een lekker

en aengenaem difchgerecht tot toe-

fpijze by de groten op tafel gezet : maeE
men is'er haeft van verzadight.

Men zeidt , wanneer dit eilant onder
de Venetianen ftont, alle jaerstwaelf

hondert potten na Venetien vervoert

wierden : behalve die op het eilant ver-

tiert wierden , dat een grooter getal

was.

Daer zijn grote en vette fchapen

,

met fteerten van een elle, ja van drie

voet lang, en zoo breet en dik , dat

zy het ganfeh achterlijf beflaen .-

waer van de zommige meer als twalef

pont wegen. Dies men aen ieder ichaep

achter zeker wagentje met twee wie-

len moet binden , om de fteert daer op
te leggen en te dragen. Zy hebben veel

meer wol als hair op het lijf.Het vleefch

is zeer onaengenaem van fmaek , en

riekt miflelijk.

Men hout en voet deze fchapen al-

leenlijk om de hairige of ruige wol:

die met geiten - hair doormengt , en

daer van tapijten en dekkleden gemaekt

wor-
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worden. Men hceft'er fchapen met ze-

ven hoornen.

Men heeft'er ook zeer vele geiten en

bokken : van welker hair zeer fchoo-

ne gevlamde en ongevlamde, en gewa-

terde en ongewaterde Kamelotten ge-

maekt , en na Europe vervoert worden.

Daer zijn rheen , fteen-bokken , ha-

zen, konijnen, en vele andere wilde

beeften : hoewel geen vervarelijk en

verfcheurend gedierte.

De Cyprifche hers overtreft alle an-

dere herflen : want zy is honigh-

kleuren vleezigh. Ook valt'eropvele

plaetfen overvloedelijk veel zalpeter,

zwavel en zout.

Op Cyprus wert tweederlei Chry-

focolU gemaekt , een gele en een natte.

Naeft d'Armenifche , en Macedoni-

fche
, prijzen Diofcorides en Oriba&ius

,

de Cyprifche Chryjocolla.

Cyprus geeft ook witte en zwarte

aluin, met kleine onderfcheit van kleur.

Het geeft ook verfcheide edele

gefteenten : als Diamanten , Smarag-

den , Achaten , Opalus , Jafpis , Sa-

fir , A'étites of Arents-Jleen, Federos,

Kriftal, en verfcheide andere ftenen,

als Chalcitis , Cyanus , Mofcovifchglas

,

Pyrites oivuur(teen.

De Cyprifche Diamant, en op Cy-

prus gevonden , is koperigh van kleur

,

macr in d'artzenye d'allerkraghtigh-

fte. Hy kan met eene hamer gebro-

ken , en met een anderen diamant

doorboort worden. Doch deze Dia-

manten zijn niet fijn , en flechter en we-
ker, alsd'Oofterfe.

D'Egyptenaers mengden een derde

gedeelte van zeer dun Cyprifch koper

,

kroon-koper genoemt , met zilver , en

daer by zoo veel zwavels als zilver.

Loot , by Cyprifch koper gedaen , geeft

een purpere verf. Uit Cyprifch koper-

en pis, wert een lijm gemaekt, dien-

ftigh om het gout te zouderen.

Bloem van den Aflifchen {teen , en

fijn gewreven , en met Cyprifch koper

gemengr, heelt de gebreken der borften.

Porach. In net midden des eilanrs , dicht by

de flad 2{jkofa , wort gout gedol-

ven. Ook is by het vlek Chrufoko , een

mijn of aeder van gout.

De Cyprifche Kadmia, Botryïtisgc-

bynaemt, wort by Flinius, Diofcori-

des en Oribafius , voor de befte gehoü-

Diofcor

Plin.

den: als ook de Cyprifche Fompholyx
of Spodos. De Cyprifche Chalkam

, vua .

was ook het allermeeft in d'artzenye in

gebruik.

Diofcorides gedenkt ook tweederlei

oyfrugo , dat in de Cyprifche koper-
mijnen groeit. Het een bloeit op zeke-
re ftenen , die koper hebben : het an-

der druipt uit zeker hol , in de hitte

derhontsdagen.

Daer valt ook zekere fteen, Ami- Steen

antus by d'ouden genoemt, en inzon-
A™\~

derheit in zeker vlek van een zelven na»

me , die by d'ouden zeer berught en be-

kent was, van wegen het vlafch , dra-

den en kleden,die zy daer van maekten.

Deze fteen is de fchilfer offplijt-aluin

zeer gelijk : doch verfchilt daer van

,

dewijl die in het vuur verbrant; maer
d'Amianth- fteen niet: die men zeidt

door geen vuur kan verbrant noch
verteert worden. Wanneer men dezen
fteen weikt , klopt, en na behooren
hanthaeft , dan geeft hy draden als

vlafch , daer kleden van kunnen ge-

weven worden , die noit verbran-

den: ja op denhaerten in het vuur ge -

fmeten worden zy zuiver en louter

gemaekt : welke kunft men zeidt d'ou-

den gehad te hebben , hoewel die nu
niet meer in zwang noch bekent is.

D'ouden maekten van deze kleden,

zakken , daer in zy de lijken , die te

verbranden waren , ftaken , om daer

in d'affche van de verbrande lijken , af-

zonderlijk van d'aflche der verteerde

brantftoffen te bewaren, en alleen te

hebben : welke aflche dan in eene doot-

bufle ter bewaring opgefloten wert.

Men zeidt d'Indianen by ouds hunne
lijken ook in zoodanige kleden ver-

brant hebben.

D'aeloude arts en kruitkenner Dio-

fcorides, gedenkt ook dezen fteen A-
miantus , en d'onverbrandelijkheit der

kleden , die by d'ouden van dezen fteen

gemaekt werden , in de volgende woor-
den. Defteen ^Amiantus groeit op Cy-

prus , is defplijt offchilfer-aluingelijk.

Zy bemerken dien , en maken van den

welven, die Wonderlijk tai ir, kleden

ioflvebben.') De&ein't vuur geworpen,

branden Tvel, maer komen'er helderder

uit , en niet verbrant.

De fteen Amiantus valt veel op Cy-

prus , daer men van de ftad Gerandium

na

lib. f.

o 46.
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na Solos opklimt , op de linke- zijde van

Elmeum, onderde rotfen. Dees is de-

zelve fteen, die by eenigen de Kary-

ftifche fteen genoemt wort , dewijl hy

ook in de lantftreke van Karyjltts , eene

itad van heteilant Euhea , valt.

De Aétites of Arent-fieen , die op

Cyprus gevonden wort, is van kleur

den arentsftenen gelijk, die in Afrika

Vallen. Hy is evenwel groter en breder :

want alle d'andere zijn bultigli. Hy
heeftin den boezem aengenaem zant en

fteentjes.maer de fteen zelfis zoo week,

dat hy met de vingeren kan ftukken ge-

Wreven worden.

Hy is de arent- fteen genoemt ,

om dat hy in des arents neft gevonden

wort , dien hy daer in brengt , om het

ayer - leggen te helpen bevorderen.

Men zeidc hy ook de baring der vrou-

wen vordert, indien hy aen dé dyen

gebonden wort : maèr zoo aen den

arm, zou hy de baring beletten. Doch
dees fteen moet aenftonts na de baring

afgenomen worden, ofzoudelijfmoer

na zich trekken.

Op Cyprus wiert ook chalcitis uit

zekeren fteen gemaekt. Hippokrates

gedenkt ook Cyprifche Chalcitis , en

gebruikt der zelver afch tot verfcheide

gebreken der vrouwen. Chalcitis is een

- minerael als koper , bros en fteenigh.

De Kriftal , zoo Plinius fchrijft

,

zou op Cyprus met den ploegh opge-

worpen worden.

Plinius hout de Cyprifche Jafpis,

voor de befte , naeft de Scythifche.

De befte (en ook zeer veel) Gypjus of

Cement , een flagh van kalk , viel op Cy-

prus, en wert uit de aerde gegraven.

Cyprus was by d'oude fchrijvers over

het voortbrengen van goet zout be-

rught. Het befte zout viel by de ftad

Citium, dat hierom Citifch zout ge-

noemt wiert. Maer het alderbefte Cy-

zietpag. prifche zee-zout viel te Salamis. Ook
3-t- melt Diofcorides , dat het befte zout op

Cyprus , en te Salamis valt.

Men heeft'er driederlei flagh van

verf-aerde, als graeuwe, rode en ge-

le , welke de Venetianen met grote me-
nighte van daer vervoeren , om tot grof

fchilderwerk te gebruiken. Daer valt

ook Styrax , Scammoni <5cc.

Het eilant Cyprus , niet tegenftaen*

de het zeer vruchtbaer van alles is,

wort evenwel bywijle door zeker flagh

van gevleugelde wormen, alsfpringha-

nen, geplaeght, tot groot bederf der

vruchtenen ongemak der inwoonders ,

die by na alle drie jaren , indien het

droge jaren zijn , allengskens aengroe-

jen , en krijgen al in lente -maent

vleugelen. Zy hebbende dikte vanee-

ne vinger , en lange benen , en vlie-

gen als fpringhanen. Wanneer zy nu
beginnen te vliegen, zoo vallen zyals

hagel uit de lucht op hetaertrijk engc-

waflen neer, en vernielen en byten

met de bek al de groente gretigh af:

waer door lover noch gras overblijft.

Zy vliegen in de hitte, door de wint

voortgedreven , met zulken meenigh-

te van dikke zwermen , dat zy niet an-

ders, als zeer dichte wolken fchijnen

te zijn , en de zon doen fchuil gaen.

"Wanneer zy allé groene kruiden

hebben afgegeten , dan fterven zy ein-

delijk door honger , en befmetten de

lucht en het aertrijk met haren vuilén

ftank: waer uit een yzelijke ftank,quaet-

aerdige lucht en peft ontftact. D'in-

woonders zoeken gewonelijk d'eyeren

van dit ongedierte op , en vernielen en

verfpreien de gevonde eyeren , en roien

hunne neften en fchuilhoeken uit.Want
indien zy dat niet deden , deze wurmen
zouden, tot een oneindelijk getal, in

dien heten en vochtigen oort aen-

groeien.

.

Tavemier noemt dit ongedierte

fpringhanen, en zeidt, dat dit eilant

daer zeer door geplaeght wort:dat zy in

de hitte in de lucht opvliegen,en die ver-

duifteren, als of het een dikke wolk

was : maer wanneer de wint uit den

Noorde begint te blazen , dan drijft

die haer in zee , daer zy omkoomen,
vergaenen ftervCn. Op zommige jaren

eeten zy 7.1 het koren af, dat op het velt

groen ftaet, en vernielen al het loof

van bomen en groente in de tuinen.

Het eilant Cyprus heeft van begin af

tot nu toe, verfcheide heerfchers en

bezitters gehad , en ftont nu onder vele

opperhoofden of koningen , en dan

onder een eenigh opperhooft : als in het

vervolgh zal blijken.
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Regeering of beftiering , en ry der beftiér-

ders, en koningen van Qpru^ die het ei-

lant, federt d'eerfte verdeiling des

aertbodems , tot op dezen tijt be-

zeten en geregeert hébben.

CHetim , zoon van Java» , zoon

v;

.ib. 14.

\then.

ib.4.

van Ja/et, Noachs zoon, nam in

de verdeiling des aertbodems allereerft

het eilant Cyprus in bezit, dat de He-

breen, na denzelven, ook cheiimaoï

chetim genoemt hebben.

Te voote, eer Cyprus onder de ko-

ningen van Perfie^w onder die vanÈgyp-

ten,cn Romeinen quam , wierden de üy-
priers , zoo Strabo getuight, van ftad tot

ftadgetierannifeert, datisgezeit, door

koningen of opperhoofdige heerfchers

beftiert : hoewel die veel meer koningjes

of lantsheeren , als koningen moghten

genoemt worden.

De kleinheit en geringheit der ko-

ningrijken , van dien tijt, blijkt hier

uit ; dewijl koning Pajicyprus zijn

lantfehap, en deflelfs koningtijk, aen

iymatus , koning van Mali , voor vijf-

Cyprus

tigh talenten verkocht.

Cyprus, zoo Plinius fchrijft, was

n negen eertijts de zetel van negen koningrijken:
comng- £ begreep j

volgens Pomponius Mela ,

'erdeüt. negen koninghrijken. Defgelijks melt
-ib-f- Viodoor, dat ieder der negen gedenk-

'"
„ waerdige fteden van Cyprus , daer on-

Pho:."

liet pa;

der kleine fteden ftonden , haren koning

had , die wel over de ftad heerfchten,

maer waren den koning van Perjie on-

derworpen.

Deze negen koninglijke fteden wa-
ren:

Êpea, namacls Solt.

Amathus.

Chytri.

Citium.

Kurium.

Lapithus.

Oud en nieu Pafos'.
Salamis : de voornaemfte koning-

lijke ftad van deze negen fteden.

Alle deze byzondere koningen wier-

den namaels , ontrent op hetjaer drie

hondert en twalef , voor des Zalighma-

kers geboorte , door Ptolemeus Lagus

,

lantvooght van Alcxander de Grote

,

en namaals koning van Egypten , ver-

delght.

Verfchcide dezer aeloude koningen

van dien tijt , worden by Diodoor , Hero-

doot , Plutarchus, Xenefon en Paufa-

nias by name gedaght : alhoewel ook
vele met een algemeenen naem van ko-
ningenvan Cyprus , en niet altijt van een

zekere ofbyzondere ftad.

Wy zullen eenige van deze aaloude

koningen, na d'orde van het AB, la-

ten volgen.

Abdemon : was een opgeworpen ko-

ning van Salamis , in plaetfe van Eua-

goras , die, door oproer, in ballingh-

fch'ap verdreven was : maer quam eer-

lang weerom , en verdreef dezen Ab-
demon, en bezat het rijk van Sala-

mis.

Adonis.

Aerias. Hy had eenen zoon Ama-
thus , ftichter en koning der ftad Ama-
thus.

Anaxagoras.

Aous : was d'oudfte koning van Cy-

prus , en een zoon van Cephalus en Au-
rora.

Arijlocyprus.

Belus.

Cherfs.

Cinyras.

Dcmonikus, zoon van Euagoras.

Diphilius was een koning van Cy- E°rFh7r
='

prus , die de gewoonte van eenen
menfeh op te offeren affchafte , en
daer voor het offeren van een os in-

voerde.

Euagoras.

Éuelthon.

Eunoflus: was koning van Solt.

Euryptolemus.

Filocyprus.

Gorgus.

H fa
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Nik oh les.

Nikckreon.

Perfeus.

Fnytagoras.

Praxippus , koning van Lapithia.

Prota:j>ras.

Pygmalion.

Pymatuï, koningvan Citi.

Fhekos, koning der Amathufiers.

Salamin.

Siromus , koning van Salamis.

Stafiekos , koning van Mali.

Stefanor, koning van Kurium.

Teucer, die na Belus volghde: waer

van wyin'tvervolgh breder vanfpre-

ken zullen.

Julia. Cyprus wert door Belus , eerfte ko-
AflriL

ning der Tyriers of Aflyriers, die op

het dertien hondert en twee en twin-

tighfte jaer , voor des Zalighmakers ge-

boorte, begon te regeren , verwoeft en

^ndd. in bezit genomen. De Fenicifche ko-
lib. i. ningin Dido veihaelt aen Eneas , by

den poëet Virgilius, met deze woorden,

de ver woefting van Cyprus.

Atque equidem Teucrum memini Sido-

na venire ,

Finibus expulfumpatriis, nova regnape-

tentem.

jjuxilio Beli: geuit or turn Belus opi-

ttiam vaftabat Cyprum.

Et viclor ditione tenebat.

Dat is

:

My gedenkt ook , dat Teucer, uit de

falen zijns vaderlants verdreven , te

Sidon quam , en nieulve rijken zoght

,

wet hulpe van Belus. Vader Belus ver-

tvoefte toen het vette Cyprus, en d'o-

verTfinner Iehielt het ondergebiet.

Dees Teucer was een zoon van Tela-

won en Hejione , en zeer vaerdigh op
pijl enboge afgerecht, dien, zich on-

der het fchilt van zijnen broeder Ajax
verichuilende , en vele Trojanen hei-

melijk wondende , Homeer in zijn ge-

dight invoert. "Wanneer dees , na het

verwoeden van Troje , in zijn vader-

lant gekeert was , wert de vader Te-

lamon op hem geweldigh verftoort,

omdat hyde doot van zijnen broeder

Ajax niet gewroken had , die door la-

ge van Ulyjfes gefneuvelt was. Dies
dreef hy den zoon Teucer , uit de (lad

Salamis , in Grieken-lant gelegen. Teu-

cer dan , vlughtigh uit zijn vaderlanr,

quam in de ftad Sidon , in Fenicie gele-
Scephai

gen,en trok van daer met koning Belus ,

na het cilant Cyprus over, dat Belus

vcrwoeftc en innam. Voorts bleefTeu-

cer aldaer met der woon , en dichte ee-

ne ftad Salamis , na den naem der ftad

Salamis , zijns vaderlants. Belus ftich-

te op Cyprus twee fteden , Citium en
Lapethus.

Belus gaf aen Teucer het onderge-

braght eilant , uit kracht des orakels

van Apollo,ovcr. Hoewel andere willen,

dat de Cypriers, door Teucer zelven,

zouden verovert zijn : waer om ook
Belus zen Teucer byftant, tot het inne-

men des eilants, zou gedaen hebben.

Teucer nam, ten vvijve, een der doch-
teren van Cinyras, koningvan Cyprus.

Teucer , zoo Strabo getuight , lande

allcreërft aen het ftrant derAcheers,
en ftichte Salamis op Cyprus , na hy
door den vader Telamon, naer men
zeidt, verdreven was. Hy braghtook
derwaerts eene kolonie van gevangene

Trojanen over.

Ifokrates noemt, uit den naem van
Nikokles , oude koning van Cyprus , en

zoon van Euagoras, dezen Teucer zij-,

nen ftam-vader : met byvoegen , dat

dees d'oudfte der burgers nam,- en na

Cyprus overvoer : alwaer hy voor hen

eene ftad ftighte, enhetlant onder hen
verdeilde.

Teucer liet, opzijn fterven , het ko-

ningrijk van Salamine aen Perfeus wx ,

die koning van Pafos was.

Cinyras was, ten tijde des Trojaen-

fchen oorloghs , koningh van C\prus ,'

en een zoon van Thias , en boven mate

rijk:hoewel verfcheide vaders.by d'ou-

de fehrijvers, dezen Cinyras toegevoegt

worden.

Suidas maekt Thias, en Apollodo-

rus Sandokus , vader van Cinyrai , die

een zoon van Aflynous , en dees een

zoon van Faëton was. Dees Sandokus
,

trekkende uit Syrië na Cilicie , een lant-

fchap in klein Ajie , ftichte aldaer de ftad

Celenderis , en gewan by zijne vrouw
Thanac , dochter van Megeffarus, dezen

c inyras , die namaels koning der Afiy-

riers wert. "Wanneer Cinj ras met een

groot gevolgh op Cyprus gekomen was,

ftichte hy aldaer de ftad Pafos.

Andere maken Pafus tot vader van Higy-

Ci-
nus "
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Cinyras, waeromhy, by Ovidius

Pafifche helt genoemt wort.

Plinius noemt Cinyras eenen zoon

van Agriopas : maer by anderen wort

hy voor eenen zoon van Apollo en Pafos,

ofvoor eenen zoon van Eurymedon , en

van de nimf Pafe gehouden. Hefychius

mackt Cinyras eenert zoon van Apollo

*poliod. en Farnace. Hy nam ten wij ve Methar

-

ib. 3

Lurat.

in Epi-

tom.

Meia-

morph.

Ovid.

Lb: 1 o.

Meta-

morph.

lib. 10.

Pom-
pon.

Sabiu.

adVir-

gi! -

jEneid.

lib. 4.

tYfvo-
gels.

Apollod.

Anthol.

lib. 4.

c. i.~

Clcm.

in Pro-

treptic.

S.Theo-
docec.

Therap.

lib. 3.

Pych.

Od.11.
De Leg.

lib. z.

Clem.

in pro-

ticpt.

ad gen-

tes.

Arnob.

lib. 4.

Firmic.

decrr.

prof.

KeJig.

tne, dochter van Pygmalion, koning

der Cypriers, en gewandaerby twee

zonen , Oxyporus en Adonis
, (by de Cy-

priers Pygmeon genoemt ,) en drie doch-

ters , Orfedice , Laogore en Brejïa. Ande-

re voegen hem eenen vrouw Cenchreis

toe, waerby hyeene dochter Myrrha

ofSmyrnagewan.
Behalve de zonen , die ^Apollodorus

dezen Cinyras toevoeght , had hy noch

eenige andere : waer onder Pafus ge-

daght wort , die hy by een ivoire beelt

,

met leven begaefr, zoö men beuzelt, ge-

wan. Het baerde {zcïtOvidius)Pafus:van

wien het eilant Cyprus , den naem heeft.

Amarakus wort ook voor eenen

zoon van Cinyras gedaght , die, toen hy

eenkintwas, ineen kruit zijns naems

verandert wiert.

Zoo eenige fchrijven zou Cinyras

vijftigh dochters gehad hebben , die in

- zee fprongen, en in f Alccdonèn veran-

dert wierden : hoewel andere willen

,

datzy intrap-ftenen van haren tempel

ver wentelt waren, als by Ovidius in

het webbe van Minerva te lezen is.

Koning Cinyras wort by d'ouden

om de fchoonheit van zijne geftalte

zeer geprezen, en by Hyginus onder

de rift' der fchoonfte menfchen gere-

kent. Dies hy ook gezeit wort, by

Ventts gelieft en bemint te zijn.

Ook heeft Apollo , zoo Pindarus ge-

tuight, Cinyras hertelij ken bemint, en

met rijkdommen befchonken. Defge-

lijksftelt.P/4/0, Cinyras neffens Midas',

tot een voorbeelt van rijkdom.

Hy heeft Venus , een hoer en burge-

rene van Cyprus, vergodet , en onder het

getal derGoden töegewi jdt,en feeften of

heilighdommen haer ter eere ingevoert,

en meteenen tempel befchonken. Hy
wijde ook zeer vele mannen aen de Cy-
prifche Venus toe, en fchikte vele men-
fchen tot die ydele inwijingen. Hy
voerde in , dat de geen , die wilde in-

gewijdt worden, een penning, na aen

dien het geheim van Venus overgelevcrc

was , tot loon in handen van Venus gaf,

als een hoereerder aen eene hoer. Die in

de kunft van hoereren ingewijdt waren,

braghten zwanzen te rugh, ten teken

van de genadige godheit. Ook wert hen
een vinger vol zouts gegeven , tot eeh

teken van voomeling.

Cinyras had in de ftad te Pafos ce- Tack'.

nen tempel aen Venus toegewijdt. Voor
dien tempel had Cinyras , toen hy noch
in Syrië was, eenen tempel op den bergh .

Liban doen bouwen, en aen Venus toe-

Plin.

lib. 7.

c. ƒ0.

gewijd, dien Lucianus getuight gezien

te hebben: en oud was.

Cinyras had vele fteden op Cyprus

geftight, als Pafusy Smyrne, Cinyrea &c.
Hy heeft ook vele dingen i tot heil van

's menfchen leven , uitgevonden , als

tiggelen, koper-metael, fchaer,hant-

boom en ambeelt.

Hy zond aen Agamemnon, doof Pale- Alci\
medes , een koperen borft-harnas , en o™t

|"

beloofde eenen byftant van hondert adPaia-

fchepen: hoewel hy niet een fchip
mesHo"

zond. iiiad.'

Hier over fchijnt Agamemnon , uit |!^
3-

gramfchap,namaels Cyprus ingenomen,
jn Ex-

en Cinyras , en die met hem waren , daer cerP c -

van gedreven te hebben. Cinyras leefde ™*

hondert en zeftigh jaren , zoo Plinius Lib. 7.

getuight , en quam in het ftrijden tegen £
j®

Apollo, als eenmuzijk kUnftenaer, te Hygin.'

fneuvelen ; hoewel andere willen ,

dat hy zich zelven om 't leven zou ge-

braght hebben , na hy uit onkunde zij-

ne eigen dochter Smyrna beflapenhad.

Men zeidt koning Cinyras met zijn

ganfeh geQaght , ja met zijnen ganfehen cièm.

ftam en nazaten , in den tempel van Ve- in P r°-

nus op Cyprus begraven zy.

Pygmalion wort ook , als koning der pygma-

Cypriers , by Apollodorus , PorfyriUs ho
"\, ,

m 1- J l. r. 1 ..
JJ

.
Apollod,

en Arnobius gedaght , en Ichij.nt ten tijde ub. 3 .

van koning Cinyras gekeft te hebben:
wantCinyras had zijne dochter Methar-
ma ten wijve genomen , en gewan daer

by twee kinderen, Oxyporus en Odonis.

Hy wort gezeidt de ftad Karpafiagz- stephan,

ftight te hebben.

Hy was een Fenicier van afkomft,

en een zoon van Pygmalion , en te voo-
re koning van Tyrus , eene ftad van
Fenicie : maer na hy Sicheus , zijnen

zwager, en gemaet van zijne zufter

Dïdo i heimelijk voor het altaer gedoot

Arno!»

.

lib. 6.

H z had,
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had, vlughte hy na Cyprus over, en

Wiert koning van Cyprus , en plante

zijnen rijks zetel in de Itad Pafos : waer

om hy by Ovidius de Pafiiche hek ge-

noemt wort.

Dido veihaelt, by Virgilius,ncnzJZ-

neas , dien moort aldus.

Lib. i. Broeder Pygmalion (zeid zy) hek-ad

fcutid. £e rij{>en Van Tyrus , een onmenjchelijke

overgeve fchelm , boven alle andere ver>

woede menfchen. Die godloze, verhlïnt

door geltzugbt , door/leekt onverziens Si-

cbeus heimelijk voor het altaer.

Clem. Men zeidt dees Cyprifehe Pygma-
in pro- ilon f

door liefde , op een naekt ivoiren

Aruob. beek van Venus vcrflingert wert , dat

de Cypriers voor heiligh, envanael-

oud godsdienftig werk hielden. Ook
wort verhaek , dat hy , als zinneloos en

van verftanten herflenen berooft, het

zelve beek als een vrouw met kuf-

fen en omhelfen gehanteert had. Doch
Ovidius melt, dat het geen beek van

Venus , maer alleenlijk van zekere

maeght was , daer by hy ecnen zoon

Pafos gewonnen had. Zoo andere ver-
Lutat.

halen-, zou Pygmalion zelf een beek

van een maeght van ivoir gefneden heb-

ben.-door welker overfchone geftahe hy

bevangen wert,enin een zinnenlozc lief-

de verviel : waer over hy de Goddin Ve-

nus bad, het beek, waer om hy van

liefde brande , een ziele te willen inkor-

ten. Dies ftorte Venus in het ivoiren

beek , dat hy op zijn bet geleit had , ee-

ne ziele, en maekte het tot eene vrouw:

by welke vrouw hy daer na eenen zoon

Pafos zou gewonnen hebben.

Hy ftorte zekeren priefter en zijne

vrouw , die beide van het gebraden PorP'w

vlcefch des flaghtoffers , tegen de wet , ^ '

gegeten hadden, van boven neer van ee-

ne klip.

Dees Pyqmalion heeft gekeft, zes T .. ,

en vijfngh , en geregeert zeven en veer- comr.

tigh jaren. a pp-

Een ander Pygmalion van dezen,

was de geen , dien koning Ptolemeus

,

zoon van Lagus , om 't leven braght ;
Dlodoii

dewijl hy heimelijk door gezanten met
Antigcnus had gehandelt : als in het

vervolgh zal gezeit worden.

Cyrus , die na de doot van zijnen

vader Kambyfes, op het vijf hondert

en zes en dertighfte jaer voor des Zalig-

makers geboorte , d'opperhoofdige

heerfchappye van Perfie en ganfeh Oo- x k,

fte verkreegh , heeft de Cypriers , als üifflt.

ook de Ciliciers, en andere volken, Iib - 8 -

fchattingenopgeleitj maerfteye over

de Cypriers gene Satrapen of Pcrfifche

lantvooghden , gelijk hy over d'ande-

re overwonne lantfehappen gedaen

had; uit oorzake de Cypriers fchenen

vrywilligh zijne wapenen tegen Babyion

gevolght te hebben.

Dees Cyrus was een zoon van Kam*
byfes en Mandane , dochtervan ^Ajly-

ages, koning der Meden. Xencfon noemt
dezen Kamb\fes eenen koning van

Perfie , en maekt hem eenen zoon van

Achemenes. Hoewel Herodootfchnjit, Lib. 3.

dat Ajiyages , koning der Meden , zij-

ne dochter CUandanezcn zekeren Per-

fiaenukgaf, met name Kambyfes , die

hy wifte, dat van een braef geflaght

was: zonder hem evenwel koning van

Perfie te noemen.

Cyprus onder de Egyptenaers en Perfianen.

TP\ 'Egyptifche koning Apries, die
•*-^ by Eufebius anders \yiphres

,

Diodor. en in de fchrift Pharaoh Hophia ge-
1

' '* noemt wort, en op het vijf hondert

en vier en negentighfte jaer, voor des

Zalighmakers geboorte, begon te rege-

ren, overwon de Cypriers en Feni-

eiers , in een groten fchipftrijt , en

keerde , na een grote meenighte van

buit bekomen te hebben , weer t'huis-

waerts.

Amafïs, die na Apries , op het vijf

hondert en drie en zeventighfte jaer,

koning van Egypten wert , heeft de fte-

denvan Cyprus , volgens Dicdcor t'on-

dergebraght. Hy was d'eerfte , 200
Herodoot mek , dit Cyprus ingenomen,

en tot opbrenging van fchatting ge-

dwongen had.

Namaels gaven de Cypriers zich Hero-

aen de Perfianen over , ten tijde van ?°ot-

Kambyfes , oudfte zoon van koning

Cyrus , en beoorloghden met hem den

zelven Egyptifchen koning Amafis.

Wanneer Darius , Hydapes zoon,
(die, na den lacften koning Kambyfes,

koning van Perfie geworden was ,) zijne

rieken in twintigh lantfehappen ver-

deilt,
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deilt,enhcnfchattingopgeleithad,ftcl-"

de hy Cyprus, met Fenicie, en Sy-

rifch Palefiijn , in het vijfde gedeel-

te.

Toen de volkenden zelven Daritis,

koning van Perjie , afgevallen waren

,

vielen ook allede Cypriers, uitgezeit

d'Amathufiers , ofinwoonders der ftad

Amathus, den Jonen toe, en de Per-

fianen of Meden af: maer de Cypriers

werden weer van nieuws onder dienft-

baerheit gebraght, na zyeen jaervry

waren geweeft : het welk zich in dezer

wijze toedroegh.

Zeker Onefilus , jongfte broeder van

Gorgus , koning der Salaminiers , zoon

van Cherjïs , en neve van Siromus , en

naneve van Euelthon , had dikwils te

voore koningGorgus aengeport,om van

koning Darius af te vallen : maer ho-

rende, dat de Jonen waren afgeval-

len , begon hy hem noch herder daer

toe aen te porren. Doch als Onefilus

Gorgus niet kon overreden , nam hy

zijne flagh waer , wanneer Gorgus met

zijne krijgsknechten ter ftad uitgegaen

Was , en floot de poorten toe. Gorgus

dan van de ftad berooft, vlughte na

de Meden over. Toen nu Onefilus de

flad S&lamis bekomen had , braght hy

alle de Cypriers tot het afvallen van Da-

rius. Alle d'andere wift hy t'overre-

denmiaer d'Amathufiers wilden niet na

hemluifteren, dies hy die girigbeiege-

ren. Maer terwijl hy hen belegert hield,

wert hem verkondight, dat Artybius, de

Perfiaenfche veltheer , een groot heirle-

ger in fchepen voerde, en op Cyprus in

aentoght was. Onefilus zond hier op he-

rauten na die van Jonie , en deed hen tot

byftant roepen. Die zich ook niet lang

daer over beraetflaeghden, en quamen,
en ftaken met een grote vloot na Cyprus

over. Wanneer nu de Jonen op Cyprus

gekomen waren, voeren ook de Perua-

nen ,met fchepen uit Cilicie , n a Cyprus

over,en trokken te voet na de ftad Sala-

mis: maer de Feniciers voeren met fche-

pen om d'uithoek of kaep , Klidengc-

noemt.

Terwijl dit zich toedroegh, riepen de

koningen vznCyprus de veltoverften der

Jonen by een, en fpraken. OJoonifche

mannen. IVy Cypriers geven u lieden keu-

re , tegen men qhy wilt vechten ; tegen

de Perfianen , oftegen de Feniciers : want

indien ghy u liever te lande Ujlaghorde

tegen de Perfianen veilt Jlellen en vechten ,

zoo is het mi tijt voor u lieden uit defchc-

'pen te treden, enu te lande in flsghorde

te jlellen; en datwyin de fchepen kim-
men , en den Feniciers tegengaen. Ofindien
ghy liever tegen de Feniciers een kans wilt

wagen; hetjlaetuvry te doen. Wanteen
van beide kiezet; op dat Jonie en Cyprus

,

zoo veel in onze maght is, vry werde.

Hier op zeidede Jonen. Hetalgemein der

Jonen heeft ons afgezonden , de zee te be-

fchermen, en niet defchepen aen de Cy-

priers over te geven , op dat wy te lande te-

gen de Perfianen zonden vechten. Wy zul-

len evenwel , waer wy ookge/lelt worden
,

traghten dienjl en ons bejlte doen. Maer
ghy lieden weeflgedaghtigh , wat ghy van

de Meden geleden hebt,en draeght en quijt

n als vrome mannen.

Wanneer nu de Perfianen op de

vlakte der Salaminiers gekomen waren,-

ftelden de koningen der Cypriers, de
Cypriers tegen andere krijgsknechten :

maer kozen de befte Salaminiers en

Soliers uit , en fteldenze tegen de Per-

fianen.

Onefilus ftelde zich vrywilligh tegen

Artybius , veltoverfte der Perfianen,

die een paert befchreet , dat op het

over eind ftéigerden , tegen eenen ge-

wapenden man, afgerechtwas.

Voorts raekten aenftonts die beide

heiren , te lande en te fcheep , flaeghs.

De Jonen nu ftreden met de fchepen

mannelijk, en overwonnen ten dien

dage de Feniciers : maer de Salaminiers

gingen evenwel de Jonen te boven. Te
lande , wanneer de heiren by een ge-

komen , en hantgemeen geraekt wa-
ren , droegh zich dit ontrent de velt-

overften toe.

Wanneer Artybius te paert op One-

filus toezette , maeide de wapendrager

van Onefilus, met een zeis de beenen

van het paert af, die het op het fchilt van

Onefilus geflagen had : waer door Arty-
bius te gelijk met zijn paert aldaer ter

neer ftorte en te fneuvelen quam.

Midlerwijle d'andere ftreden
, gaf

Stenefor , koning-van Kurios , diege-

ne kleine maght van mannen by hem
had, zich aen den vyant over : het

zelve deden ook de Salaminiers, met
hunne oorloghs-wagenen. Na dit ge-

fchiet was , kregen de Perfianen d over-

H j hant
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hant over de Cypriers, die den vyant

de rugh toe keerden. Vele van de Cy-

priers quamen te (heuvelen : als ook

Onefilus , Gcrfis zoon , die het afval-

len der Cypriers berokkent had : desge-

lijks AriJloc\prm , koning der Soliers,

en zoon van Filocyprus.

D'Amathufiers hieuwen het hooft

van Qnefilus af, om dat hy hen bele-

gert had , en bragten het in de ftad Ama-
thus , en zetten het boven op de poor-

ten. In dit opgezetten hooft , wan-

neer het ledigh geworden was, quam
een zwerm van byen te neftelen , en

vervulde het met honighraten. Wan-
neer dit gefchiet was , vroegen d'Ama-

thufiers aenhet orakel daer over, dat

hen ten antwoort gaf. Zy zouden het

bekkeneel afnemen en begraven, en

aen Onefilus, als aen eenen helt,alle jaers

offerhande doen. Wanneer zy dat de-

den , dan zou het beter met hen gaen

:

het welk d'Amathufiers noch tot aen

Herodoots tijden onderhouden heb-

ben.

Wanneer de Jonen en andere , die

onder Cyprus geftreden hadden, ver-

ftonden , dat het met de zaken van One -

(ilus omgekomen was , en alle d'ande-

re fteden der Cypriers , behalve Sala-

tnis , belegert waren , en de Salami-

niers die ftad aen den ouden koningGor-

gos herftelt hadden , zeilden zy ter yl

weernaJo»/V.

De ftad Soïi alleen , onder alle de fte-

den op Cyprus , ftont het belegh het

Zietpa<*. alderlangfte uit. Maer de Perlïanen

4°. ' veroverden de ftad in de vijfde maent,

met de muuren rontom t'ondergraven.

Aldus werden de Cypriers, nazyeen

jaervry gewceft waren, weerom van

nieuws onder dienftbaerheitgebraght.

ifokrat. Op het drie hondert en negentighfte

jaer * voor des Zalighmakers geboorte,

(wanneer de Perfifche koning Ar-

taxerxes het rijkbezad,) braght Eua-

goras , koning van Salamis , by na

ganfeh Cyprus onder zijn gebiet, door

beleit en arbeit van zijnen zoon Prota-

goras.
Cyprus -yy-gi braght hy aenflonts alle d'andere

ning
°"

fteden, ten dele door gewelt, en ten dele

Euago- door fchoone woorden , onder zijne

"yVr"" heerfchappyc. Maer d'Amathufiers, be-

neffens de Soliers en Citiers , verzoch-

ten,dewi)l zy den oorlogh met de wape-

in Eua-

gor.

nen wilden afkeeren,door gezanten aen

Artaxerxes , koning van Perfie , om hen

byftant toe te zenden. Zy leiden daer en

boven de fchult van het ombrengen
van koning Agyris , die een ftrijtge-

noot en bontgenoot der Peruanen was

,

op Euagoras , en beloofden koning Ar-
taxerxes , in het innemen des eilants,

vlijtigh te zullen helpen.

Dies Artaxerxes , eensdeels uit vre- Diodor.

ze voor groter aenwas van Euagoras

,

dewijl hy hem niet groter wilde ge-

maekt hebben, en ten andere, dewijl

hy bezefte , dat Cyprus zeer wel gele-

gen was, om fcheeps- vloten, tot be-

fcherming van klein Ajïe
t
tc verfchaffen,

bcfioot hen hulpen byftant toe te zen-

den.

Na dan de gezanten derCypriers ver-

trokken waren , beval hy alle de zee-

lieden, galeyen te bouwen, en alles,

wat tot een vloot vereifcht wiert, vlij-

tigh en haeftigh klaer te maken. Hy
trok zelf door de fteden van de boven
lantfehappen van klein Afie , en deed

grote lanttroepen by een verzamelen.

Tot veltheet wert over het lant-krijgs-

heir Antofrades , lantvooght van Karie,

geftelt : maer Hekatomas
, gebood als

Admirael over de vloot. Hoewel dees

laefte, in plaetfe van tegen Euagoras

t'oorlogen, hem heimelijk met gek
voorzagh ; tot betaling van zijn vrcemt

krijgsvolk.

Voorts rechte koning Euagoras een

verbont met Akoris , koning van Egyp'

ten, op.

chabrias , veltheer der Atheners,

wiert door hen aen koning Euagoras

,

opentlijk tot byflant gegeven, die met
acht hondert fehepen , Cetraten ge-

noemt, en tien galeyen , na Cyprus

overvoer , en niet eer van d.ier vertrok,

voor hy het ganfeh eilant door den oor-

logh overwonnen had. Wacr door jïmif.

d' Atheners grote glorie behaelderi. ^^t

m

Maer niet zeer lang bezad Euagorai het

rijk.

Wanneer daer na koning Artaxer-

xes met zijne vyanden, de Grieken van
klein Afie, en met d'eilanden, vrede had
gemaekt, op voorwaerden dat d'ei-

landen, Cyprus en Klazornene
t
ondcic zij-

ne heerfchappye en gebietzouden ftaenj

maer d'andere Griekfche fteden, zoo
grote a"ls kleine, vry zijn, enbyhuri

cigc
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Koning
Aruxei

xcs

eige recht blijven. Doch d 'eilanden

Lemnos, Scyrus , en Imbros zouden

d'Atheners behouden.

Na het fluiten van deze vrede , trok

Chahias, velthecr der Atheners, die

aen koning Euageras tot byftant gezon-

den was, van het cilant Cyprus.

Dan deze voorwaerde van vrede

weigerde koning Euagoras t'aenvaer-

den, en deed by na uit ganfeh Cyprus , te-

gen Artaxerxes , een zeer talrijk krijgs-

heir vergaderen.

Artaxerxes dacr en tegen , die nu

van den twift en oorlogh , dien hy zoo

ruftten lang met de Grieken gevoet had,ontfla-
ooriogh „en was bere j cje z jcn ten 00 ri di tegen
tegen ° o o
Euago- Cyprus , en braght een lantheir van drie

ras toe. hondert duizent krijgsknechten te vel -

' de , en een vlote van drie hondert fche-

pen , tegen Euagoras , koning van Cy-

prus , in zee. Over het lantheir geboot,

Orontes, als veltoverfte, fchoon-zoon

van Artaxerxes , en over de vloot , Ti-

ribazus,als Admirael.Deze overftcn na-

men de krijgsheirenuit Foceaea Kuma
met zich , en zakten na Cilicie af: van

waer zy na Cyprus over voeren , en gro-

ten vlijt in het beftieren des oorloghs

aenwenden.

En Eua- Koning Euagoras kreegh d'Egyp-

tenaers , Tyriers, Arabieren, en an-

dere vyandender Perfianen, op zijne

zijde en tot byftant. Hy braght een

vlote van negentigh galeyen (waer on-

der twintighTyrifche galeyen waren,en

d'overige Cyprifche) in zee , en had zes

duizent eige krijgsknechten , maer veel

meer hulptroepen. Ook nam hy talrij-

ke troepen voor geit aen, dathyover-

vloedelijk veel had.

Euagoras onderfchepte door lage

'svyants met zijne rooffchepen, die hy zeer ve-
fchepen.

je t,y de h'ant had , de Perfiaenfche

vrachtfehepen , daer in voorraet toe-

gevoert wiert : waer uit een grote

fchaêrsheit van lijftoght in het leger

der Perfianen datelijk ontftont: waer

over de gehuurde krijgsknechten ee-

nige overften doden , en het ganfeh le-

ger met oproer en geracs vervulden :

zoo dat de kolonellen, en Gaos , d'admi-

raelder vlote, niet als met grote moei-

te dien oproer (tillen konden. De Perfia-

nen ftaken met de ganfche vloot af , en

braghten een groten overvloet van ko-

ren uit Cilicie over. Maer Akoris,ko-

ó 3

tegen

Artaxer

SECS.

Onder,

ichept

ning van Egypten , zond aen koning
Euagoras zoo veel korens, geit en an-

dere tocrufting, als hy van node had.

Euagoras , ziende zijne vloote veel

zwakker, als des vyants vloot, ver-

grote
.
dezelve daer en boven met

zeftigh fchepen, en eifchte, behalve die,

noch vijftig van koning ^ytkoris: dies

hy in alles twee hondert fchepen had.

Eerft befprong hy met zijn lantheir een
gedeelte van des vyants lantheir, en

bevocht de zegen. DJer na tafte hy verflaet

de vloot der Perfianen , die na de ftad derer-

Citïum zeilde, onverziens aen, en boor- ^"'
de een gedeelte der verftrooide ga- y] oU

leyen te gronde , en nam eenige.

Maer wanneer Gaos, d'admirael der

Perfianen , en andere overften , des

vyants gewelt kloekmoedclijk ont-

fangen en uitftonden
, ging het ge-

vecht felder en met groter woede aen :

waer in eerft Euagoras de meefter was.

Doch toen daerna Goos met zijn gan- Worc

fche maght quam aenzettcn , en kloek-
we"

?

_

moedelijk ftreed, namen de galeyen gen.

van Euagoras., met groot verlies, de

vlucht. Na dan de Perfianen in dit ge-

vecht dé zege bekomen hadden, ver-

gaderden zy het lantheir, en de vloot

by de ftad Citium : van waer zy na den
vyant trokken , en de ftad Salamis met.

een belegh omringden, en die te water

en te lande beftredèn.

Tiribazus fcheepte, na het zeege-

vecht , na Cilicie over , trok van daer na

koning Artaxerxes , en braght hem de
tijding van de zege, en twee duizent

talenten , tot gebruik des oorloghs , te

ruch.

Na komngEuagoras z\)nen zooniVp-

tagoras (by Diodoor Fythagoras ge-

noemt, ) tot overfte over alle dingen

op Cyprus gemaekt , en hem het opper -

fte bewint der beftiering van Cyprm aen-

bevolen had , liep hy met tien galeyen
t

'

buiten weten des vyants, des nachts

uit Salamis in zee , en fcheepte na Egyp-

te over y op toelegh van koning CAko-
ris te verfpreken , om het voeren van

dien oorlogh neftens hem , met zijn

ganfche maght , te helpen ftijven.

Euagoras keerde van Egypte» na Tfeki:

Cyprus , en braght wel geit met zich ,

"

e

a

n
%£'

doch veel minder , als hy gedaght had. bj-ftant»

Wanneer hy nu de ftad Salamis, met

een ftreng beleg geknelt, ehzichzel--D O'

ven
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ven van byftant der bontgenoten ont- !

bloot vond, zoo wert hy gedwongen

gezanten aen de Perfianen te zenden,

om vrede te maken. Tiribazus , aen

vien toen het opperfte bewint ftont,

gafden gezanten ren antwoort , dat hy

het handelen en fluiten van vrede wilde

°P wac
toeftaen, opdezevoorwaerden : Eua-

Euago- goras zou alle de lieden op Cyprus heb-
ras cq bcn afte flaen

s
cn met je heerfchappye

xes zich van het eenighSalamis zich vergenoccht

verdra- houden : den koning van Perfie een
§tn

' jaerlijkfe fchatting betalen, enopbe-

vel, als een knecht zijnen heer, gereet

ftaen.

In deze voorwaerden , hoewel die

hert waren , bewillighde Euagoras :

uitgezeit alleenlijk in de laefte: want

hy zeide, als een koning den koning

van Perfie, en niet als een knecht zijn

heer , te zullen onderworpen zijn. Het

welk evenwel Tiribazus weigerde toe

te ftaen.

Wanneer daer na Orontes , d'an-

der veltoverfte der krijgstroepen, en

fchoonzoon van koning Artaxerxes

,

den veltoverfte Tiribazus gevangke-

lijk aen hem gezonden had, wert dien

het opperbewint over het krijgsheir van

Cyprus bevolen.

Dees veltoverfte Orontes , ziende

Euagoras het belegh van Salamis weer

met grote kloekmoedigheit uitftaen

,

en zijne krijgsknechten, die het gevan-

gen nemen van Tiribazus euvel opna-

men , weigeren gehoorzaemheit te

bewijzen, en 't belegh te verlaten , ftont

aen Euagoras de voorwaerden van vre-

de toe , over de welke hy zich met Ti-

ribazus niec verdragen had. Te weten

,

hy zou jaerlijks een zekere fchatting

aen koning Artaxerxes betalen , het

rijk van Salamis zelf behouden ', en

het gebod en bevel des konings , als een

koning, gehoorzamen.

En aldus eindighde dezeCyprifche

oorlogh, die bynaden tijt van tien ja-

ren geduurt had , daer nochtans niet

meer als twee jaren in al dien tijt geoor-

loght was : want de meefte tijt wiert

met het toeruften verlieten.

Koning Artaxerxes had meer als

vijftigh duizent talenten aen dien velt-

toghtte kofte geleit, en liet Euagoras

heer van alle die dingen blijven , welke
hy,voor het aendoen des oorloghs , ge-

had had.

Dees koning Euaq-oras wiert na* Do0<
," van Eu"'-'

macls, volgens Diodoor , door zekeren o
i-as .

gelubden, met name IfjkokleSy lifte-

lijk gedoot , die toen zich zelven tot

koning opwierp, en de beftiering des

rijks over de Salaminiers aenvaerde.

^Arifioteles melt ook, dat Euago- I" Bi
-

,

ras , door zekeren gelubde , gedoot pi,ot .

wiert, maer dees was (volgens be- Lib.f.

right van zekeren anderen aelouden ^£
fchrijver Theopompus ,) Trajideus ge-

noemt, die Euagoras, over het befla-

pen van de dochter van denCyprifchcn

koning Nikckreon , zou gedoot hebben.

Dies willen eenigen , dat Diodoor eenen

misflagh zou begaen hebben , met de-

zen gelubde Trajideus , Nikokles te noe-

men.

Euagoras liet twee zonen na , Pro- ïCocntl

tagoras en Nikokles : welker laefte den

vader in het rijk van Salamis volghde

,

en verfcheide kinderen gewan.

By Lucianus wout eene vrouw van inimag.;

Euagoras , met name Latona, gedaght^

waer by hyvele kinderen kreegh: als

onder andere , Demonikus , Nikokles en

Protagoras.

Om nu evenwel Diodoor van mis-

flagh te bevrijden, en zuiveren , zou

men kunnen zeggen , dat de gelubde

voornoemt, die Euagoras dode , ook
Nikokles , als d'ecn zoon van Euagoras ,

geheten was: cn dat Nikokles, zoon
van Euagoras , niet lang daer na dezen

opgeworpen koning Nikokles om :

t le-

ven gebraght , en zelf de heerfchap-

pye overSalamis aenvaert hadde.De va-

der van Nikokles , de gelubde, was
Pollux geheten , die twee ryen tanden,. *

volgens fchrijven van Ariftoteles, in den

monthad.

Strato , koning van Sidon , cn dees

Nikokles, die beide tot welluften en

overdaet genegen waren , wedden te-

gen eikanderen , wie daer in zou over-

treffen : maer zy quamen beide aen een

geweldige doot te fterven.

Nikokles had Ifikrates , (zoo Plutar-

cbus, in het leven van Ifokrates , ver-

haelt,) om eene oratie of reden met
twintigh talenten befchonken. Van den

zelven Nikokles is noch eene reden aen

Nikokles , nopende het koningrijk of

ampt des konings, te vinden : en een an-

dere, getijteltiV/M'/W : waer in, onder

den perzoon van Nikokles, de plicht der

bur-
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burgers i, tegen cenen koning befchrê-

venwort. Ook vindmen een derde re-

den, gctytclt Euagoras : welke ecne

lijkrede over Euagoras is: want als de

zoon Nikokles d'üitvaert en lijkftaets-

jc des vermoorden vaders , niet alleen-

lijk met peachtigen toeftel ; maerook
rrietryen, muzijk, worftcl-fpelen , en

ren en fcheeps-ftrijden verheerlijkt

had, wijde Ifokrates aen koning Ni-

kokles deze lijkrede , tot 's vaders lofj

toe; dewijl hy oordeelde, (zoo lfikra-

tes zelf in de lijkreden zeidt ) dat die

trooftrede voor Nikokles zelven en zij-

ne kinderen, en allen anderen, die uit

Euagoras gefproten waren , het aller-

fchoonfte en befte zou zijn.

Op het vier honderten zeven en ze-

ventighftejaer, voordes Zalighmakers

geboorte , wiert Cyprus , onder beleit

van Paufanias en Arifiid.es , doord'A-

theners, met byftant der Lacedemo-

niers, ingenomen : waerom Cyprus by

eenigen het eilant van Attika , of o-f-

thene genoemt wiert.

De Lacedemoniers zonden hunnen

veltheer Paufanias , zoon van Kleom-

brotus . met laft van de ftcden van Grie-

kenlant, die noch met Barbarifch of

Periiaenfch krijgsvolk bezet waren , te

verloften. Dees dan voer , met vi jftigh

galeyen van Peloponnefus , hu Morea
genoemt, waer by hem door d'Athe-

ners dertigh fchepen toegezonden wier-

den , daer over Arifiides gebood. Eerft

ftak hyna Cyprus over, en verloftede

ftcden , die noch Perfifche krijgsbezet-

tingeninhadden.

Zoo Thucidides melt , voer Paufa-

nias met gene vijftigh , naaer met twin-

tigh fchepen van Peloponnefus af : doch
d'Atheners verzelfchapten hem met
dertigh , en meenighte van andere

fchepen der ftrijtgenoten , onder beleit

yan Arifiides. Zy traden op Cyprus te

lande , en braghten een groot gedeelte

daer van tonder.

Dertigh jaren daer na wiert Cimon ,

Atheenfche veltheer, met 200 fchepen,

na C\prus gezonden : maerquam, na hy

het grootfte gedeelte des eilants over-

wonnen had, in een ziekte te vallen,

en overleed in de ftad Citium. Doch,
als Thucidides en Plutarchus verhalen,

was dees Cimon niet inde ftad, maer
in het beleghderftad geftorven. Daer

en tegen wil Diod:or, dat hy de ftad

verovert had , en by gevolgen aldaar

zou overleden zijn.

En alhoewel de Grieken eengroot

gedeelte des eilants t'ondêrgebraght,

en véle en grote zegens daer op be-

voghten hadden , zoo konden zy even-

wel ganfeh Cyprus niet in bezit krijgen

:

maer verlieten het , en weken daer van.

Op het drie hondert en vijftigfte jaer,

voor des Zalighmakers geboorte
,'

maekten de koningen der negen fteden

van Cyprus , die toen onder Artaxerxes

Ochus , koning van Peffie , ftqndëri , een

onderling eetgefpan , en vielen , na den

voorgang der Feniciers, hem af, om
hunnerijken een zuivere en vrye heer-

fchappye te befcharen.

Idretts, die onlangs de heerfchap-

pye des lantfehaps van Karie , in klem

Afe. t van wegen Artaxerxes bekomen
had,zond na Cyprus tegen hen, op Arta-

xerxes bevel , veertigh galeyen , bemant
met acht duizent huurlingen, onder
beleit van Focio, eenAthener, en Eua-
goras , die in de voorige jaren het ko-
ningrijk van Salamis bezeten had : maer
was toen door Protagoras zijn oom daer

uit gejaeght : want dees Euagoras was
een zoon van koning Nikokles,cn zoons

zoon van den ouden koning Euagoras ,

en neve van dezen Protagoras.

Euagoras en Focio belegerden , on-

der andere, de grote ftad Salamis te wa-
ter en te lande. Na des konings krijgs-

heir fchoten zeer véle volken , uit het

tegen- over-gelegen vaft lantvan Syrië

en Cili:ie, toe , op hope van buit. "Waer

door het krijgsheir van Focio en Euago-

ras, meer als eens zoo groot en talrijk

wert.

Wanneer nu de ftad Salamis door
Euagoras belegert was, gaven haer alle

d'andere fteden aen de Peruanen over.

Protagoras alleen, toen koning van' Sa^

lamis , onderhield en ftönt het belegh

uit.

Ondcrtuflchen vorderde Euagoras

's vaders rijk, enbeftont, met byftant

van koning Artaxerxes, zijne herftel-

ling in zijnen ouden ftaet, uit te wer-
ken. Maer hy wert namaels lafterlijk

by Artaxerxes betight, die Protago-

ras bèfchermde , en de hant boven
't hooft hield. Na dan Euagoras de ho'-

pe van zijne herftelling had laten varen";

ï 2Ut-
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,

gen van
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zuiverde hy zich by ^rtaxerxes van

zijne opgeleide lafteryen , enverkreegh

van hem, in Ajie, veel grootcr heer-

Pu u s.

^Artaxerxes acn hem toeftont.

Wanneer Euagoras 2ijn ampt of^°ot

lantfehap qualijk beftiert had , vluch- Euagou

fchappyc. Maer Protagoras ftelde zich
\
tehy, uit vreze voor onheil, weer na

vrywflligh onder de heerfchappye der
j
Cyprus over $ maer hy wiert aldaer ge-

Perfianen , en behield het rijk van.?*- ! vat, en met de doot geftraft.

lamis namaels geruftelijk, dat koning i

Cyprus Onder ^Alexander de (jroote.

ras.

OP het drie hondert en vijfen der-

'

tighllc jaer, voor des Zalighma-

kers geboorte, quamen de koningen

van Cyprus , by koning Alexander de

Grote , wanneer hy de ftad Tyrtts , in

temde, belegert had, en gaven hem
het eilant in zijne handen over, als

Dïodoor , Plutarchus , Kttrtius en Ar-

rianus verhalen.

Athen. Alexander zond , na het beleghvan

J'yrusy Pnytagoras, en gaf, onder an-

dere giften , Paficyprus, koning der

Cypriers , ook zijn lantfehap weer,

dat hy verzocht: want te voore had

koning Pafcyprus, t'effens zijn lant-

fehap en koningrijk, uit overdaet aen

Pymatus , koning van Citiurn, voor vijf-

tigh talenten overgegeven , en was met

het geit in zijne ouden dag te Amatbus

gaen vvoonen.

Miffchien was decs koning de genen

,

die aen Alexander een uitftekend

zwaert vereerde.

Na Alexander , op het drie hondert

en drie en twintigfte jaer , voor des Za-

lighmakers geboorte , in zijnen ouder-

dom van drie en dertigh jaren,overleden

was , behielden de koningjes van Cy-

prus de maght, welke hy hen toege-

ftacn had.

Daer na hebben de Ptolemeen , ko-

ningen van Egypte» , het eilant Cyprus

bezeten : want federt de Ptolemeen,

koningen van Egypte» waren, quam
ook Cyprus onder hun gebier.

Ptolemeus , zoon van Lagus , en lant-

vooght , na de doot van Alexander de

Grote , van Egypte» , en Afrika , was
d'cerfte, die Cjprus in bezit kreegh:

het welk zich aldus toedroegh.

Strab'i

Cyprus onderde Macedoonfche koningen

Alexan

das
lant-

voogh

ondel

elkan-

deren.

NA de doot van Alexander de Grote,

rechten zijne lantvooghden,alsP/o-

leweus,zoon van Lagus, lantvooght van

den oor- Egypte» en Afrika , en Ly/imachus , en
logen Kajfander, lantvooght van Karie, op het

drie hondert en veertiende jaer,voor des

Zalighmakers geboorte, wanneer zy

over de verdciling, en bezitting der toe-

gevoeghde lantfehappen , onder eikan-

deren krakeelden , tegen K^intigonus ,

(die, na de doot van Alexander , vek-

heer van zijn krijgsheir doot Antipater
gemackt was) een bontgenootfehap

van wapenen met eikanderen op , en

ruften , te water en te lande , luftigh ten

oorlogh toe. Antigonus overwegen

t Eoypten.

Na Agefilaus zijn' gezantfehap op
Cyprus verricht had , deed hy verflagh

van zijn weervaren aen Antigonus , en

verhaelde , dat Nikokreon , koning van
Salami s , en andere maghtigé konin-

gen van Cvprus, een bontgenootfehap

met Ptolemeus gemaekt ; maer de ko-
ningen van Citium,Lapithos,Marium en

Cerynic , zich tot zijne vrientfehap be-

geven hadden.

Ptolemeus zond eerft aen de konin-

D

gen van Cyprus , zijne bontgenoten,

het hooft hing , deed volken , fteden

,

en vorften acnzoeken , om met hem in

een verbont te treden.

Hy zond dan Jgejïlaus na de ko-
ningen van Cyprus , en Idomeneus na
het eilant Rhsdus , en andere na andere
gevveften.

drie duizent krijgsknechten tot by-

ftant, en daer na noch tien duizent an-

dere , onder beleit van Myrmidon , een

Athener. Daer en boven zond hy Po-

de , hoe groot een oorlogh hem over lyklitus derwaerts, met hondert fche-

pen : over welke ganfche krijgsmaght

zijn broeder, Menelaus, als veltheer

gebood.

Na deze krijgsvolken op Cyprus gc-

komen waren, (daer Seleukus zich met
de vloot by vervoeghde) wiert beflo-

ten
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ten, dat JV/^tó/metvijfrigh fchepen

na Peloponnefius zou trekken , en Myr-
rnidon na Karie, om hunne bontgeno-

ten, tegen Antigonus , byftantte doen.

Seleukus en Menelaus bleven op Cyprus,

en beoorloghden , met koning Niko-

kreon , en andere ftrijtgenoten , hunne

tegenparthyen. Seleukus veroverde de

ftzdCeryma, en Lapithos, en dwong,
Diodor. na hy Stafiekus , koning van Mali , op

zijne zijde gekregen had, denvorftof

koning der Amathufiers, gyzelaerstot

verzekering van trouheit te geven.

Maer wanneer hy die van de ftad Citi

niet op zijne zijde kon krijgen , bele-

gerde hy dezelve met alle zijne troepen

en krijgsbenden.

Op het drie hondert en twaelffte jaer»

voor des Zalighmakers geboorte , trok

Ptolemeus , zoon van Lagus , met een

krijgsheir uit Bgypten , tegen de ko-
ningen van Cyprus , die zich zijner ge-

hoorzaemheit niet wilden onderwer-

pen. Hy dode koning Pygmalion , die

bevonden wiert met Antigonus door
gezanten gehandelt te hebben : en nam
Praxippus , koning van Lapitie , en

Vorft van Cerynie , die over afvallen en

vervremding verdaghtwas , gevangen:

als ook Stafiekus , koning van Mali :

en voerde,na het verdelgen der Had Ma-
li , d'inwoonders na Pafos over.

Daer na maekte hyNikokreon vooght
ofopperhooft van Cyprus , en voeghde

hem de fteden en inkomften der verdre-

vene koningen toe. Hy zelf trok na

opper Syrië en Cilicie, en keerde, na

het verwoeden der gebuurlanden , op
Cyprus.

Na dan koning Ptolemeus de fte-

den van Cyprus onder zijn gewelt ge-

braght , en uit verhael van eenige vrien-

den verftaen had , dat Nikokles , koning
der ftad Pafos , met Antigonus in een

geflaght-
heimelijke vrientfehap getreden was,
zond hy -twee van zijne vertroufte

vrienden , Argeus en Kallikrates , met
bevel van Nikokles om 't leven te bren-

gen. Deze dan trokken op het eilant

Cyprus over , en omringden met krijgs-

knechtende zy van Menelaus, overfte

des krijgsheirs , en broeder van Ptole-

meus , ontfangen hadden , het huis van
Nikokles , en openbaerden hem den laft

van Ptolemeus , om zich tot fterven te

bereiden.

êf

Onder-

ga
van Ni-

kokles

en zijn

ganfeh

Wanneer Nikokles eerftbeftontzich

van't gecn,dat hem te laft geleit wert,se

verdedigen : maer van niemant gehoor
kreegh , bracht hy zich zelven om
't leven. Axiothea, gemalin van Niko-
kles, verwittight van de dootvan ha-

ren gemael , doorftak hare dochters ,

die noch maeghden waren , en hitftö

d'echtgenoten van de broeders van Ni-
kokles op , om te gelijk met haer te fter-

ven : daer nochtans Ptolemeus niet

quaetsmet hen in 't zin had, maer hen
lijfs behoudenis toegeftaen had. De
broeders van Nikokles ftaken het huis,

na de deuren toegefloten waren , in

brant , en braghten ook zich zelven om
't leven. En aldus wiert het geflaght der

Pafifche koningen , dat met vele droe-

vige rampen geworftelt had, vernie-

tight en ten gronde verdelght.

Op het drie hondert en zefte jaer , Deme-

voor des Zalighmakers geboorte , wert ' rius

Demetrius door den vader Antigonus, Jghc

(die na de doot van Alexander de Grote ,
Cyprus.

in deverdeiling des rijks, door Anti-

pater tot veltheer gemaekt was ,)

uit Griekenlant geroepen, om tegen

de veltoverften van Ptolemeus , op CV-
^mf,t'oorlogen.

Demetrius fcheepte dan met vele

krijgstroepen na Karie , een lantfehap

van klein Ajie , over : trok van daer
na Cilicie , en ftak , met krijgsvolk en
fchepen , na het eilant Cyprus over,
fterk vijftien duizentvoetknechten, en
vier hondert ruiters. Hy had over de
hondert en tien fnelle galeyen by zich

:

behalve allerlei flagh van ponten , zoo
veel als tot het overvoeren vanzulken
meenighte van ruiters en voetknechten

van node was.

Eerft floegh hy zijn legér op de na-
by-gelege kufte van Karpafie neer, en

deed de ichepen op lant halen , en het

leger, meteen walen gracht, omringen.

Daer na tafte hy de na- by-gelege fte-

den aen, en nam Uranie en Karpafie

met gewelt in. Voorts trok hy, met
zijn krijgsheir, na de ftad Salamis , en
liet, tot befcherming der fchepen , een .

tamelijk getal van krijgsvolk blijven.

Menelaus, die, door zijnen broeder

Ptolemeus, tot opperhooft of overfte

over het eilant Cyprus geftelt was,
onthield zich in de ftad Salamis v

wanneer Demetrius met zjjn krijgs-

I z hete



68 CYPRUS.
Eevecht

op Me-
nelaus

de zege,

Belegert

hem in

Salamis.

* Zeker

ftorm

gevaev.

Mene-
laus

krijghc

bjrilanc

Tan zij-

nen

broeder

Ptole-

meus.

heir , veertigh ftadien Van daer lagh.

Hy braght hier en daer uit de kafteelen

krijgsvolk op de been, en trok, met

twaelf duizent voetknechtcn en acht

hondert ruiters , den vyarft tegen ; doch

wiert.na een weinigh vechtens gedwon-

gen te wijken. Maer Demetrius ver-

volghde Afenelaus,cn zijne krijgsknech-

ten tot aen de üzdSalamis,en krecgh on-

trent drie duizent gevangen, en velde

duizent ter neer. Eerft had hy de ge-

vangenen onder zijne krijgstroepen ge-

fteken , en verdeilt : maer wanntfer

hydaerna bemerkte, dat zy na Mene-

laus zouden vlughten , zond hy hen in

vaertuigen na zijnen vader Antigonus t

die toen in opper Syrië ecne ftad , na zij-

nen naem , Antigonia bouwde.

H'er op keerde Menelaus na de

ftad Salamis , en vervaerdighde zich

om het belcgh te verduuren, en uitte

ftaen. Hy zond dan acn zijnen broeder

Ptolemeus na Egypte» , en verzoght van

hem byftant, alzoohy in groot gevacr

was.

Demetrius, daer en tegen, deed ftorm-

gevaerten vervaerdigen , om de ftad

met geweitin te nemen: inzonderheit

een* Heiepolis . Hy deed ook zeer grote

ftorm-bokken, en twee fchilpadden,

om die te dragen , toeftellen. Maer de

belegerden wierpen , in het midden van

den nacht, brandende fakkels van bo-

ven uit de ftad , en verbranden alle

's vyants grootfte werken: wacrdoor

ook zeer vele krijgsknechten te fneuve-

len quamen. ,

Hierom ftaekte evenwel Demetrius

zijn begonnen werk niet: maer drong

te water en te lande het belegh hert aen

,

en meinde , door de langduurigheit des

tijts , den vyant te zullen afmatten en

overwinnen.

iWffiw/^verwittightvandenncer-

laegh van Menelaus , ftak met een wel-

toegeruft lant en water «heir uit Egyp-

ten af, en quam aen de ftad Pafos , en

daer na aen citium te landen. Zijn gan-

fche vloot beftont uit hondert vcer-

tigh of vijftigh lange fchepen : welker

grootfte vijf ry riemen , en kleinfte vier

ry riemen hadden. Na die volgden over

de twee hondert ponten , die meer als

tien duizent krijgsknechten voerden.

Ptolemeus had Menelaus belaft , met
zeftigh fchepen uitde ü.s.dSalamü,m het

- /

heetfte van den zeeflagh , van achteren

op de vloot van Demetrius in te vallen

,

en de ry of flaghorde te flopen. Maer
Demetrius , verftendight van dien toe-

legh , liet een gedeelte des krijgsheirs

in het belegh, en gafaen den zeevoogt

Antifihenes tien galeyen van vijf ry

riemen , om het uitkomen van de vloot

uit de ftad , in het vechten , te beletten

:

want zoo vele fchepen achte hy van no-

de te zijn, tot het bezetten der haven.Hy
zelf verfpreide de ianttroepen over

d'in zee uitftekende kapen en uithoe-

ken , en ftak met een vlote van hon-

dert en acht , off hondert en tachentigh f Plu-

fchepen diep in zee : waer van de groot- rarclï
<

fte zeven r y riemen hadden: hoewel het

grootfte gedeelte niet meer , als van vijf

ry riemen was. Ptolemeus ftak hier op
met de vloot in zee , en verftrooide en

dreefde fchepen op de vlught, die zich

tegen hem ftelden , en boorde zommigc
in den grondt : en veroverde andere

,

met de krijgsknechten.

Reeds was hy van de zege te rugh ge- Pi-
keert, en hoopte d'overige fchepen™"*
lichtelijk te zullen t'onderbrengenrmaer den

als hy bemerkte , dat zijne linke vleugel .

n"r
r

op de vlught gedreven was, endenaeft
a *

gelege fchepen de vlught namen , en
Demetrius met een zeer zware maght
daer op toezette , week hy weer

na de ftad Citium. Ook keerde Deme-
trius weer na zijn leger en haven , na

hy aen Neon en Burichos d'oorloghs-

fchepen gegeven had , om den vyant

te vervolgen , en die in zee zwommen
op te viffchen. Midlerwijle in de fchip-

ftrijt gevochten werr, had Menelaus*

uit de ftad Salamis , zeftigh gewa-
pende fchepen , en met zeftigh zie-

len bemant , onder beleitvan den zec-

vooght Menetius , aen Ptolemeus tor

byftant gezonden.

Maer wanneer deze fchepen onder

Menetius 'm zeegefteken waren, qua-

men zy een weinigh later , als behoor-

de : dies zy weer na Salamis moften
vertrekken.

Ptolemeus , het verval en verloop der Vertrekt

zaken van C\prus befpeurende , nam van c*~

flechts met acht fchepen na Egypte»

de vlught. Waer op Menelaus de ftad Mencr

Salamis , en fchepen , en Ianttroepen
g

*"S

fc

aen Demetrius overgaf, te weten, twaelf 'ïch

hondert ruiters , en zeftien duizent ge-
over'

wa-
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IKtrias.

Wapende voetknechten. Na Demetrius

alle d'andcre fteden des eilants weer om
gekregen had, ftak hy de krijgsbezet-

telingcn onder zijne troepen: als zef-

tienduizent voetknechten , en ontrent

zes hondert ruiters.

Demetrius veroverde meer als hon-

dert ponten , (waer op by na acht dui-

zent krijgsknechten waren ,) en veer-

tigh onbefchadigde lange fchepen , met

volk met al : en ontrent taghentigh be-

fchadigde , die d'ovcrwinncrs vol zee-

Z,ijn

iwelda-

'digheit

* OfbcT,

ucn

waters by de legers dicht onder de ftad

op lant haciden. Onder de fchepen van

Demetrius waren ontrent twintighbe-

fchadight, die weer hermaekt werden.

Demetrius deed de gefneuvelde vyan-

den prachtigh begraven , en liet de ge-

itegen de vangenen los. Hy zond Leontiskus

,

''" zoon van Ptolemeus , en Menelaus , de

broeder, en zijne vrienden, met ge-

fchenken na Egypten te rugh. Dies het

fcheen , dat de lantvooghden van Ale-

xander niet uit haet;maer uitglorye van

waerdigheit en grootsheit onderling

ontfteken waren , en met giften en ga-

ven , in het oorlogen zelf, tegen elkan-

der ureden.

Demetrius zond Ariftodemus , een

Milefier , om de tijding der zege aen zij-

nen vader Antigonus te brengen , die

,

onder alle hovelingen , de voornaem-
fle pluimftrijker was.

Wanneer dees Antigonus lang in

twijfel gehouden had , riep hy einde-

lijk luitskeels uit.
~ Zijt gegroet koning

Antigonus : lVy hebben in eenefchipjlrijt

koning Ptolemeus overwonnen. jVy heb'

ben Cyprui in , en zes en nvintigh dui-

zent en acht hondert gevangenen. Aen
wien Antigonus antvvoorde. Ghy zijt

voorwaer ook gegroet : maer dewijlghy

ons zoo lang op tuil gehouden hebt,

zult ghy daer voor (Iraffe boeten : Want

ghy zult . langzaem den loon van den

blijden bootfchap ontfangen.
tant

: Antiq-onus , door deze zese op^e-
voogh- & ' f ro

,

den van blazen , nam namaels den naem van
Alexan- koning aen, na hem door de vrienden

imenden het rijks-cieraet op het hooft gezet was.
:tyceivan Hy zond ook aen Demetrius het rijks-
^onmg

e jeraet t en noemde dien , in eegen brief

aen hem, koning. Zelf Ptolemeus , om
niettefchijnen , door den geleden neer-

laegh,den moet verloren te geven, noch

by dé zijnen van minder gezagh geacht

Antigo-

nus van

(de zege

^erwic-

iighr.

ma-
'carch.

te worden .aenvaerdc ook zelf het rijks*

cieract, en noemde zich zelven na-

maels in alle zijnen brieven eenen ko-

ning , en nam den bynaem of tijtel van

Soter , dat is * vcrlofler, aen. Na hun-

nen voorgang hebben alle d 'andere houder,'

overftenen lantvooghden van Alexan-

der de Grote, als Seleukm ,LyJimachus en

KajJ"ander,zich de koninglijke majefteit

en waerdigheit toegeëigent , na de-

broeder , moeder en zooncn van Ale-

xander de Grote, reeds overleden wa-
ren.

Paufantas gedenkt dezen oorlogh

,

en dit gevecht , in het kort met deze

woorden. Demetrius, zeilende met eene

vloot na Cyprus, heeft eerfi Menelaus ^

lantvooght van Ptolemeus , in een fchip-

firijt overwonnen , en daer na ook Pto°>

lemeus zelven, die daer op aencjuam.

Demetrius , zoon van Antigonus ;

na hy in een groot gevecht zijnen vyant

overwonnen had , gaf den loon en

ptijs des oorloghs aen zijnen vader

,

en droegh hem de heerfchappye van
Cyprus oven.

Op hét twee hondert en vier enne- pt0[eJ

gentighfte jaer, voor des Zalighma- mcus

kers geboorte , nam' dees Ptolemeus l°™m
Soter het ganfeh eilant Cyprus , dat Cyprus,

Demetrius gQhoorzaSnïdc, in; uitge-

nomen d'eenige ftad Salamis , in welke

hy de moeder en kinderen van Deme-
trius , die 'dees 'daer -gelaten had , bele-

gert hield. Maer nahyde ftad verovert

had

,

: zond hy die met gefchenken en

eergiften na Demetrius \z ruch.

Ptolemeus, zoon van Lagus , Soter sterft,

gebynaemt , fterf op het twee hondert

en tweeen tache'ntïgfte jaer, voordes'

Zalighmakers geboorte , in zijnen ou-

derdom :van vier en tachentigh jaer,

negen en dertigh jaren en vier maen-

den, na de doot vair ^Alexander de

Grote.

Zijn onderhorige landen , wared
Egyptus , Fenicie , Arabie , Syrië , Ly-

Ethiopië , Panifylie, Cilicie, Ly-bi

cie , ICarie , 'end'eilandcnCy/'/^».

Hy had een jaer te voore zijnen

zoon Tiladelfos
;

deelgenoot des rijks

gemackt, die na des vaders doot zeven

en dertigh jaren en acht maenden re-

geerde. Hy braghr zijnen jonger broe-

der Archeus
,

quanfuis als of die hem
lage léi'de, om 't leven : als ook een

I 3 an-
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anderen, by Eurydice geteelt

hy verdaght gehouden was, de Cy-

priers tot afvallen verzoght en aen-

geport te hebben.

Hy fterf op het jaer twee hondert zes

en veertigh, voor des Zalighmakers

geboorte.

Na hem volghde zijn zoon Ptolemem

Euergetes, dien hy by zijne vrouw Ar-

Jïnoë gewan , in het rijk . Dees regeer-

de vijf en twintigh jaren , en fterf op
het twee hondert en een en twintigfte

jaer, voor des Zalighmakers geboor-

te , aen ecne ziekte , of door ihoo

beleit van zijnen zoon Filopator , die

den vader in het rijk volghde , en ze-

ventien jaren regeerde. Dees Filopator

,

en alle Egyptifche koningen , dien hem
Volghde , hebben, zoo Straho getuight

,

hun rijk qualijk beftiert, en zijn door

overdaet omgekomen.
Na Filopator , volghde de zoon Pto-

lemeus Epifanes ofdeurluchtige, (dien

Filopator by zijne vrouw en zufter Eury-

dice gewan) op het vijfde jaer zijns ou-

derdoms in het rijk , en fterfop het hon-

dert en acht en zeventigfte jaer , voor

Y P R Ü S.

fteken, om de vloot te herftellen. On-Maekt

dertufichen wiert een vrede tufichen Vl-cdc"

beide deze koningen getroffen : want
Antiochus $ die befloten had , tegen de

Romeinen t'oorlogen, gaf aen Ptole-

meus zijne dochter Kleopatra , ge-

bynaemt Syra , ten wijve , met eene

bruitfehat van Celejyrie , Fenicie
, J«-

dea , en Samaria.

Ten tijde der onmondigheit van ko- rj ry-

ning Filometor,hzd zeker Ptolemeus ge- nienes

bynaemt Makron , zoon van Dorymenes, ^r'
een man van kloek beleit , de vooghdy- van cf
fchap van het eilant Cyprus bekomen , Prus -

doch den ontfangers van des konings ° y "

geltmiddelen niet met allen gegeven.

Maer toen nu de koning tot zijne jaren

gekomen was , zond dees Ptolemeus

Makron een grote meenighte van by
een verzamelt geit, nadeftad Alexan-

dria, aen den koning: waer over de

koning, en alle hovelingen, zijnvoo-

rige fpaerzaemheit geweldigh prezen ,

en hem in zijn ampt vanvoogdyfehap
beveftighden.

Ten tijde , als Antiochus Epifa-
nes , koning van Syrië, op het hon-

Folykra-

tcsop-

perhoofc

ran Cy-
prus.

Tolyb.

'Aen-

flagh

van ko-

ning An-

tiochus

cp Cy-
prus.

Eir.

Appian.

des Zalighmakers geboorte. Hy liet
|

derten twee en zeventighfte jaer, voor
twee onmondige zonen na, welker

oudfte Filometer , en jongfte Fyskon
,

en Euergetes, de tweede, gebynaemt

was.

Op het jaer hondert en zes en negen-

tigh, voordes Zalighmakers geboor-

te , was, van wege Ptolemeus Epifanes

,

koning van Egypten, het beftier van

Cyprus , en van alle defielfs inkomften

,

eenen Polykrates aen bevolen, dat hy

aen Ptolemem Megapolitaender overgaf,

en na de RadAlexandria, in Egypten,

trok. Hy braghtvan Cyprus een grote

meenighte gelts : waerom hy met groot

gejuigh van allen ontfangen wert.

Wanneer ten zelven tijde Antiochus

,

koning van Syrië, met koning Ptole-

meus Epifanes , in oorlogh was geraekt

,

over het bezit én verfchil van eenige fte

den , trok hy ter yl met een vloot fche-

pen na het eilant Cyprus , om dat te be-

maghtigen. Maer aen de monden van

den Sarus , een vliet van Cilicie ,- wiert

hy van een herden ftorm belopen : waer
door by na de ganfche vloot te gronde
ging, met fneu velen van vele men-
fchen : dies hy genootzaekt was weer
na Seleucie , eene ftad in Syrië , over te

des Zalighmakers geboorte , ganfeh

Egypten t'ondergebraght had , doch
dat kortdaer na aen koning Ptolemeus

Filometer herftelde , fchijnt dees Ptole-

meus Makron, na de zijde van koning
Antiochus Epifanes overgegaen te zijn ,

en hem het eilant Cyprus overgegeven

te hebben , als uit het twede boek der

Machabeen te befpeuren is.

Namaels gaf koning Antiochus het

bewint,over Cyprus, aen zekeren Krater

tes , en maekt Ptolemeus Makron lant-

vooght van Celejyrie en Fenicie , en re-

kende hem onder het getal van zijne

voornaemfte vrienden.

Daer na rackte Antiochus tegen bei- Ootlogh

de gebroeders , de Ptolemeen , in oor- '"'kneu

ii j ,
' „ Anno-

logh, en zond eene vloot na Cyprus $ chus,

die aldaer d'Egyptifche fchepen , en koning

d'overften van Ptolemeus Filometer in ,?" I'

een gevecht overwon. de ptoi&i

Antiochus trok ook met een krijgs-
meeaé

heir in Egypten , om Ptolemeus Filo-

metor , dien hy in zijn rijk herftelt had,

te beoorlogen. Doch Ptolemeus zond
aen hem gezanten , met verzoek van
gene vyantfehap tegen hem te plegen.

Maer Antiochus gaf den gezanten ten

ant-
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antwoort, dat hy niet eer zijne vloot

van Cyprus zoute ruch roepen , noch

met zijn krijgsheir aftrekken , voorhy

hem ganfeh Cyprus , en de ftad Ptlu-

fium, een lantftreke van Egypten, had af-

geftaen.

Wanneer namaels Ytolemeus Ma-
'* kron den joden bcgunftighde en vreed-

zaem handelde, wert hyvande vrien-

den, by koning *.E#/>^r,daer over aen-

gekiaeght, en moft dikwilsden naem
van verrader hooren, dewijl hy Cy-

prus door Filometer aen hem toever-

trout, verraden had , en na koning An-

tiochus Epifanes geweken was , en zijn

cdel-amptniet edelmoedighljk bedient

had : dies nam hy uit fpijt vergift in

,

en braght zich zelven om 't leven.

Ophethondert en tweeen zeftigh-

fte jaer , voor des Zalighmakers ge-

boorte , was tuflehen deze twee gebroe-

ders, Ptolemeus Filometer , en zijn jon-

ger broeder , Euergetes de tweede , een

zeer groote vyantfehap ontftaen. Want
na zy vredeiijk zes jaren t'zamengere-

gcert hadden, ontweldighdede jongde

broeder den oudflen het rijk Om die

twift by te leggen , zond de Roomfchc
raet aen hunne gezanten , Creus Offa-

vimus, Spurius Lucretius, en Lucius

Aurelius , brieven.

Des volgende jaers herftclden de
' Romeinen, door afgezonde gezanten ,

alï Kanulejus en Jjhtintus , koning Pto-

lemeus Filometer , in het rijk van Egyp-

ten , en verzoenden hem weer met

den jonger broeder Euergetes , na on-

der hen de verdeilingdes rijks gemaekt

was : te weten , Filometer zou Egyp.

ten en Cyprus , en Euergetes Cyrene, een

lantfehap by Egypten gelegen, bezit-

ten ; welk verbont door plechtelijke

offerhanden , met trou ter wederzijde

te geven en nemen , beveftight wiert.

Poch om dat verbont weer te breken

,

befloot koning Euergetes na Rome te

trekken:dcrwaerts ook Filemeter eenen

gezant, Menithyllus de ^Alabadenfer,

zond , om zijne zake te verdedigen
,

en tegen Euergetes het krakeel voor

hem waer te nemen.

Na dan beide de gebroeders over

's .rijks verdeiling krakeelden, quam
PtolemeusEuergetes dejonge te Rome.om
de verdeiling* welke met den broeder

gedaen was , krachteloos te maken , en

RUS. jt

te breken , dewijl hy zeide , niet vry-

willigh , het geen hem belaft was , ge-

daen te hebben : maer had nootwen-
digh de zwarigheden der tijden moeten
toegeven. Dies verzocht hy van den
Romeinfchen raet , dat die hem Cyprus

wilde toewijzen : want aldus zou noch
zijn gedeelte veel flechter, als dat van
zijaen broeder zijn. Daer en tegen zei-

de de gezant Menithyllus , die door den
broeder Ptolemeus Filometer afgezon-

den was : dat de gezanten der Romei-
nen zelfs, Kanulejus en £)uintus , met
hun getuigenis beveftight hadden: dat

Ptolemeus de Jonge niet alleenlijk Cy-

rene, maer ook het leven door vlijt

en arbeit des broeders bezate : naerdien

alle herten zoodanigh van hem ver-

vreemt waren*

Wanneer Ptolemeus de Jonge dit alles Maar

tegenfprak, ftont de raet hem zijn eifch wcer

toe : eenfdeels, dewijl die bemerkte,dat j^°'

de verdeiling nietganfchelijk volbraght

was, en ten andere, dewijl de Romei-
nen een verdeilt rijk begeerden , om by
gelegentheit des te lichter een verdeilt,

als vereenight rijk onder hun gebiet re

brengen. De Roomfche raet zond aen-

ftonts gezanten , Titus Torquatus , en
Kneui Meruia, mét bevel van de vre-

de tuflehen de gebroeders te bemidde-

len , en den jonger broeder Cyprm toe

te voegen.

Ptolemeus de Jonge quam uit Italië

in Grieken-lant, met een groot getal

vangenuurt krijgsvolk, en befloot na
C\prus overtefteken. Wanneer de ge-

zanten, Titus Torquatus en Meruia, de-

ze krijgsmaght by hem zagen , wier-

den zy het bevel des Romeinfchen raets

indaghtigh , die hen belaft had , hem
zonder wapenen te herftellen.

Eindelijk rieden zy hem al het

krijgsvolk af te danken , en Cyprus

niet aen te doen , maer zou maken
op de grenfen van Cyrene by hen te

komen. Ondertuflchen zouden zyna
Alexandria trekken, en des konings

gemoedt tot het geen, dat van hem
geëifcht wiert, traghtén te bewegen,

en aen die grenfen hem ontmoeten , en

den koning zelven met zich brengen.

Door deze rede liet de jonger broeder

Ptolemeus zich bewegen, en dankte

het geworven volk af, uit wanhope
van Cyprus in bezit te krijgen en tebe-

magh-
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maghtigcn. Hy zelf frak regelrecht na

j

den ook gezanten, als PubliusLsfpa-

ftius , en Kajits Lentulüs , aen Euerge-

tes, die terltontnaCyrf»* trokken ,orh

hem de tyding van hetgeen, dat'erge-

fchieten verhandelt was, té brengen.

huergetti , hier door met hope op-

geblazen , nam aenitonts krijgsvolk

het eilant * Kreta over, met zekeren

Kaudia. Damaftf/pus , en den Romeinkhen ge-

zant Kneus Meruia. Nahy aldaer duu

zent krijgsknechten aengenomenhad,

voer hy v-in daer na Libytia , in Cyrene
,

over , en quani in de haven K^ipis : al-

v/acr hy zim leger te lande neeriloegh.

Wanneer nu de gezant Titus Tor-

quatus in Egypten gekomen was , tragh-

te hy den ouden Piplemetti t' oveneden,

om met den jonger broeder zich te

willen weer verdragen, en hem Cyprm
toe te Itacn. Macr als Ftolefneusd'ou-

de zommigc dingen beloofde , en

zommige dingen het een oor in het an-

der uit liet gacn, en op die wijzeden

tijt verwijlde, nam de jonger broeder

Euerietd het zeer qualijk op , dat in die

zake niet met hem gevordert was. Hy
zond den gezant Kneus Meruia na Ale-

xandria, aen Filometer, om door dien,en

Torquatus , zijn begeren uit te werken.

Na Kneus Meru'.a van Alexandria

weer by Vtolerneus Euergetes gekomen
was, deed hy hem \ erflagh, hoe hy niets

van het geen , dat hy eilchte , van den

broeder Filometer had kunnen ver-

werven; dewijl die zeide, dat men by

het verbont blijven mofte, dat van be-

gin af gemaekt was. Euergetes dit ho-

rende , beval Komanus , en Vtolerneus

zijn broeder , voor gezanten met Me-
ruia na Rome te trekken , om over d 'on-

billijkheit des broeders Filometer

s

, en

zijne verachting tegen het Roomfch
volk, met den ract te handelen. Titus

Torquatus , gezantgenoot van Meruia

,

ontmoete hen op den wegh, die ook,
zonder iet verright te hebben, van A-
lexandria gekomen was. Ten zelven

tijde wiert Aienithyllus , door Ptole-

meus Filometer , na den ract van Rome ,

voor gezant gezonden

aen , en leide alle Zijne gedaghten te

werk , om Cyprus te bcmaghtigen.

Wanneer hy nu Cyprus traghte in te Euer°e

nemen , wert hy in een gevecht van zij- '« door

nen broeder Filometer overwonnen ,

'

t(
!
r

™-

"

en vlughtenadeitadl^/V&cf-: daer in vanden,

hy , na het veroveren door een bclegh

,

gevangen wiert : doch de broeder ver-

Icboonde hem , zoo uit een ingêboor-

pe gocdcrtiercnthcit , en bant van broe-

derfchap , als uit vreze des Roomfchen
volks. En niet alleenlijk flonthy hem
verg 'frenis toe ; macr maekre ook met
hemeen verbont: waerby hyhem in

het koningrijk van Cymft* hcitfelde, en

voor C\prus cenigc fteden , met zekere

mecnighte van korens , toeftont. Al- Vrede

dus wiert de oorloaih , tuflehen deze ' ufichen

twee gebroeders, P.olemeus Füomet-er, teren

en Ptolemeus Euergetes , wanneer die Euerge-

tot de grootfte verwydering der ge-
u

moederen, en uitterfte gevaren ge-

braghtwas, ichielijkopde minnelijk-

fte en beleeftfte voorwaerden geeein-

dight. Polyb. t>iod. Liv. Zonar, ex Dion.

Demetrius Soter , koningvan Syrië j Archias

bood Archias, die van wegen koning•

p

V

r

'

us ^j
Filometer over Cyprus gebood, vijf hön- raden.

dert talenten , by aldicn hy hem Cyprus

met verraet wilde overleveren. Daer

en boven beloofde hy hem ook vele an-

dere voordelen en ceramptcn, in ge-

valle hy hem daerindehulpclijkehant

wilde bieden Wanneer Arcbias dat

bereitwastedoen, werthy door Fild-

meter by de kop gevat, en te recht gé-

flelt : macr hy verhing zich zelven , aen' Ver-

Wat 7y Tuflehen de gezanten van beide de
j
cene koorde van het behangfel, dat ^pge

ch- Ptolemeen, wiert cen lang krakeel opvern

ten. het raethuis te Rome gehouden : doch
Titus en Kneus , die aen hen van de Ro-
meinen voor gezanten gezonden wa-

ren, ftonden de zake van Euergetes

met hun getuigenis , en allen gunlt en

yver voor. Wacr op de raet befloot

,

dat Menithyllus ,
gezant van Filometer ,

binnen vijf dagen, uit Rome zou trek-

ken , en het verbonr, dat met Filometer

gemaekt was, te niet maken. Zy zon-

voor zijn hof gèfpannen was. Polyb. in vj

c

n>

z

Excerpt.

Ondertuflchen gaVen de Romeinen

,

den gezanten , Kneus Meruia en Titus

Torquatus, laft , om met den jongen Pto-

lemeus te reizen , en hem in het bezie

van Cyprus te herftellen Ook wert aen

de Grickfche en Afiatifche bontgeno-

tcn gefchreven , dat hen vry zou ftaen

den jongen Ptolemeus in het herkrijgen

van Cyprus te helpen.

Op
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nE-
ppten,

uerSe" Op tiet hondert en vijf en veertigfte

vèede jaer, voor des Zalighmakers geboorte,

aniiig overleed Ptolemeus Filometer , koning

van Egypten , die, na d'Egyptifche wij-

ze, tot gemalin zijne zufter Kleopatra

had : welke de broeder , Euergetes de

tweede, en Fyskon gebynaemt, weer

ten wijve nanij die in zijne broeders

plaetfe koning van Egypten wert. Op
de bruiloft doode hy haren jonger zoon

in 's moeders fchoot en armen , dien

zy 's vaders plaetfe had willen doen

bekleden.

Na verloop van een jaer bacrde zy

hein eenen zoon , dien hy Memfis deed

noemen , (dewijl hy in de ftad Memfis ,

'm Egypten, geboren was:) ennamaels

dode. Acht jaren daer na verftiet hy

Kleopatra, zijne gemalin en zufter , en

verkrachte hare dochter , en nam die

ten wijve. Op het jaer hondert en

dertigh , na des Zaligmakers geboor-

te, vluchte dees koning Euergetes , uit

oorzakc hy by d'onderzaten , om zijn

wreet bedrijf, in ongunftenhate was,

met zijnen zoon Memfis , en gemalin,

dochter van zijne verftote gemalin en

zufter Kleopatra , na Cyprus over. Dies

het volk het rijk van Egypten in handen

van Kleopatraovcrgzt: waer over Euer-

getes ^ de zufter , en zijn vaderlant s bei-

de den oorlogh aendeed.

ctft . Op het jaer hondert en zeventien
i

voor des Zalighmakers geboorte, over-

leed Ptolemeus Euergetes de tTveede , of
Fy<kon d'eerfie , op het negen en twin-

tighftc jaernadedootvan zijnen broe-

der Filometer.

Hy liet drie zonen na , welker een

van een byzit, en Ptolemeus Apio ge-

noemt was , dien hy by uitterfte wille

het lantfehap Cyrene na liet. De twee

andere waren by Kleopatra geteelt, te

weten , de dochter van de voorige

Kleopatra, zijn zufter en gemalin. De
jongfte was Alexander , d'oudfte Ptole-

meus Soter , en ook Lathurus , oiLa-
thyrus , en Filometer, en Euergetes de

derde, en Fyskon genoemt.

.athu- Hy gafop zijn fterven aen Kleopatra,
us wort zj:ne VrOUW , en aen eenen van de twee
:011ln? J- Ml. ...

anE zonen, dien zy wilde, het rijk van
;ypten. Egypten , dat zy met toeftemming des

volks aen Lathurus overdroegh. Dees
Lathurus was aen zijne zufter Kleopa-

tra getrout ; maer de moeder dwong

hem die te verlaten , en aen d'andere

zufter Selene te trouwen.

Kleopatra, koningin van Egypten^

en moeder van deze gezufters, en La-

thyrus, zond op het jaer hondert en der-

tien, en op het vierde jaer des rijks, Aiexan „-

denjongften zoon Alexander , na die der zijn

koning van Cyprus gemaekt was , der- \
!oeAeï

° Ji o ' koning
waerts , ten einde d'oudfte zoon Lathy- van cy-

rm , die te gelijk met haer regeerde
?

'P
rus °.

des te meerder vreze voor haer zou
hebben. Doch zes jaren daer na wiert

Lathurus door oproer des volks ge-

dwongen te vluchten, dat Alexander

in zijne plaetfe tot koning van Egyp-

ten opwierp,die niet lang te voorc van

Cyprus gekomen was.

Op het zeven en tachentighfte jaer

,

voor des Zalighmakers geboorte , do-
de koning Ptolemeus K^ilcxander zijne

moeder Kleopatra , dewijl zy door lage

hem na zijn leven ftont : waer over

d'Alexandriers hem dwongen te vluch-

ten , en zonden gezanten na Cyprus

,

om den oudften broeder Lathurus

weer van daer te roepen, en aen hem
het koningrijk van Egypten op te dra-

gen : die daer over zeven of acht jaren

regeerde.

Dees Ptolemeus Alexander wert op
het negentiende jaer zijns rijks van E-
gypten, en op het zes en twintigfte des

rijks van Cyprus , door d'Egyptenaers

in een fchipftrijt overwonnen : waer
overhy met zijn vrouwen dochter na

Cyprus vluchte , doch qu.am in een zee-

gevecht op zee te (neuvelen. Dees Ale-

xander had eene zoon , ook Alexander

genoemt , by Kleopatra , welke met den

zoon achtien jaren geregeert heeft.

Op het een en tachentigfte jaer , fterf

Ptolemeus Lathurus. Na hem volghde

de dochter Kleopatra , gemalin van

Ptolemeus Alexander, die de jongfte

broeder van Lathurus was , en zijne

vrouw vermoort had. Zy regeerde

zes maenden. Paufanias melt , dat

Lathurus Berenice alleen by een wettigh

huwelijk zou geteelt hebben.

Na Lathurus overleden was , fchijnt

het , dat een onwettige krooft van La-

thurus i te wéten , zeker Ptolemeus
,

het koningrijk van Cyprus ; maer deze

Kleopatra , en daer na Dionijs de 2{ieti-

Tve oiAuletesAt broeder,het koningrijk

van Egypten in bezit genomen hebben.

K . De'
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De Roomfche gezagh-hebber Syl-

la zond op het zelve jaer Alexander,

zoon van Alexander, broeder van ko-

ning Lathurus , uit Rome , derwaerts

hy getogen was , aen d'inwoonders van

Alexandria, tot koning over hen ; de-

wijl de koninglijkc ftam van mans oir

mangelde. Dees nam Kleopatra, konin-

gin van Egypten , ten vvijve, maer dode

haer negentien dagen dacr na.

Hy wert op het jaer vijfen zeftigh
,

voor des Zalighmakers geboorte ,door

die van Alexandria uit den rijke verdre-

ven, en vlughte na de ftad Tyrus ; al-

waer hy fterf, en het Roomfche volk

tot erfgenacm zijns rijks maekte.

Na dezen Alexander , wiert Dionijs

de Nieuwe, en anders doorgaens Pto-

lemeus Aidetes gebynaemt , in de plaet-

fegeftelt, die een vreemdeling en niet

uit den ftam der Macedoonfche of

Egyptifche Ptolemeen gefproten , maer

flechts een gewacnde of opgemaektc
zoon van Lathurus was: hoewel ande-

ren hem voor een onechten zoon van
Lathurus houden.

Straho ftelt voort op koning Lathu-

rus , koning Ptolemeus Auletes , vader

van Kleopatra , en maekt dien den lae-

ften Egyptifchen koning, uit den ge-

flaghte der Ptolcmeefche Lagidijnen.

KorimgDionijs de Nieuwe , of Ptole-

meus Auletes , rechte des volgenden

jaers een bontgenootfchap of maet-
fchappy met de Romeinen op : want
dees gedaghtigh aen zijn geflaght, en
aen d'uitterfte wille van zijnen voor-

zaet, koning Alexander, waer by die

het Roomfche volk erfgenaem zijns

rijks gcmaekt had, traghte zijn aen*

geflagen bezit des rijks , door de vrient-

fchap en bontgenootfchap der Romei-
nen, te befchermen.

Qfrus onder de Romeinen.

o P het acht en vijfcighfte jaer , voor

des Zalighmakers geboorte , wert

het eilant Cyprus, door de Romeinen
in bezit genomen,als Ptolemeus koning

daer van was, broeder van den Egypti-

fchen koning Ptolemeus Auletes ,en oom
Strab. van de beruchte koningin Kleopatra, uit

oorzake dees onbeleeft en ondankbaer

tegen zijne weldoenders fchcen te zijn.

Doch de grootfte oorzake desverderfs

omftont dezen koning Ptolemeus van

Publius Klaudius Pulcer , anders Publius

n . klüdius genoemt: want als dees onder

Flor. de Cilicifche zee-rovers vervallen was

,

plu- dietoendemeefteropzeefpeelden, en

Diodor. losgelt van hem geë'ifcht wert , zond

hy aen koning Ptolemeus , met verzoek

van hem gek te zenden, om zich te lof-

fcn. Wel zond Klaudius geit , maer zoo
weinigh , en niet meer dan twee talen-

ten , dat de rovers zelfs belchaemt wa-

ren , het te ontfangen ; dies zy het

weerom zonden, en hem zonder los-

gelt ontfloegen. Hy dan behouden

t'huis komende , was hen beiden des

gedaghtigh : want als hy volks-vooght

te Rome geworden was, wift hy zoo
veel te wege te brengen , dat door hem
een wet gegeven wert : waer by het

koningrijk in vorm van een lant-

vooghdyfehap gebraght, en zijn goe-
deren verbeurt gemaekt wierden.

Ook wiert cene wet gegeven , waer

by Markus Kato, hoewel tegen zijn wil,

na Cyprus gezonden zou worden , opv
koning Ptolemeus van de heerichap-

pye van Cyprus te beroven , en het werk
met een Pretorifch gebiettebeftieren,

met byvoegen van eenen rentemee-

fter.

Kato, eer hy na Cyprus overftak, zond
zijnen vrient Kanidius voor af, om met
koning Ptolemeus te handelen , ten

einde hyzich zonder vechten zou o-

vergeven , en hem met hope te voeden,

van dat hy niet bchoeftigh noch ver-

fchoven zou leven : maer het Room-
fche volk hem met het priefterfchap

van de Pafifche Venus befchenken zou.

Midlerwijle bleef Kato op het eilant

Rhodos , en was te gelijk, met toeruften

en antwoort te verwaghtcn, bezigh.

Wanneer nu koning Ptolemeus verno-

men had , wat over hem befloten was,

en de wapenen tegen de Romeinen
niet derfde opnemen, en niet langer

wenfehte te leven , wanneer hy van zijn

rijk zou berooft zijn, zoo deed hyal

zijn geit in fchepen brengen, enftak

daer mee in zee, op dathy, met der

vloot in den gront te boren , na zijn zin

zou mogen om 't leven komen , en de

vyant den roof derven. Plutar. in Lat.

Maer
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Maer als hy van zijn gemoet niet

kon verkrijgen, de fchepen met het

geit te laten zinken , voer hy met zijne

fchatten van gout en zilver, d'aen-

ftaende belooning van zijne doot , weer

na huis , en eindighde met het indrin-

ken van vergif zijn leven. Aldus was

hy, met den tijtel, koning deseilants,

maer in zijne herte een ellendige flaef

des gelts.

De Roomfcbe volkvooght Klodius

gaf Kato, wanneer hy op dentoghtna

Cyprus zou gaen
,
geen krijgsvolk noch

dienaers mee, als alken twee fchrij-

vers: welker een een godvergeten boos-

wight, en d'ander een befchutteling van

den zelven Klodim was : daer en boven

beval hy hem(als ofhem 't werk vanCy-

prus, als een licht werk, was opgeleit)

de ballingen der Byzantiners weer by

hem te brengen : want zijn toelegh was

,

om Kato, hoe langer hoe liever, uit

zijn volks-vooghdyfchap te houden.

Na Kato dan de ballingen met d'andere

burgers verzoend, en * Byzantium be-

vredighthad, fcheepte hy na Cypru>

over: dien de Cypriérs niet bezware-

lijk ontfïngea , op hope van voor

knechten , nu voortaen als vrienden

en bontgenoten des Roomfchen volks

te zuhen gehouden worden.

Hy nam dan het eilantin bezit, en

vondaldaer eengroten toeftel van be-

kers, tafels, edele gefteenten, en purper-

kleden des konings : al het welk hy deed

verkopen en te gelde maken , dat wei-

nighminder, als zeven hondert talen-

ten zilvers bcdroegh , en met fchepen

na Rome gevoert, en in des volks of

burger fchatkift der Romeinen ge-

braght wiert, die daer door , zoo Florm
getuight, meer vervult wiert, als ooit

S. 7$
Waer om zouden alle andere koningen

meinen , dat hun fortuin bejlendigh zy ?

daer zy aen dat verderfelijk exempel
van dat ramjzaligh jaer zi-en , dat zy
door eenen volksvooght , en zes hondert

arbeiders , van hun fortuinen kunnen
berooft , en van al hun rijk ontbloten

Tvorden.

Het fchijnt, dat de Romeinen toen
zeer arm en bchoeftigh van geit wa-
ren, en hierom dezen koning Ptolemeusi

zonder eenige wettige oorzake , of
melden van onrecht , van zijn rijk be-

roofden en deüeifs goederen verbeurt

maekten: als uit het volgend fchrij-

ven van Sextus Ruffm te befpeuren is.

Het eilanr Cyprus , berught van rijk*

dommen , heeft d'armoede des Room-

fchen volks , om dat in bezit te nemen
,

denreport. Het zelve regeerde koning

Ptolemeus , een bontgenpot. Maer' zoo

groot Tvas d'armoede d,er Romeinfche

fchatkifle , en zoo qroot Tvas het gerucht

der Cyprifche rijkdommen , etat Cyprus,

uit kraght van een geheve 'Voet, door

Publim Klodim belaji Tviert , verbeurt

gemaekt te borden. Na dan de tyding

gekomen Tvas , nam de Cyprifche koning

vergif in : ten einde hy eerder het le-

ven , als rijkdommen verliezen zou»
Kanovoerde de Cyprifche rijkdommen m
fchepen na Rome : dies Tvy het recht van
zijn eilant meer gierigblijk , als recht*

vaerdigh bekomen hebben.

Ook fchaemt zich Ammianm Mar*
cdlinus niet te zeggen , dat het Koom-
fche volk dit eilant , om de zoberheic

van hunne fchatkift , meer begeere-

lijk , als rechtvaerdelijk aengetaft heb-

be.

Florm fchijnt ook het innemen en

veroveren des eilants , de geltzughtig-

heit der Romeinen toe te fchrijven :

wanneer hy zeidt.. Het nootlot der ei'

door eenige triumfofzeeghaftige o ver-

winning.

Katohad alleenlijk het beelt van Ze- I landen Tvas'er by. Derhalve is ook Cy-

no , uit oorzake hy een Eilofoof was,
j

prus zonder oorlogh ingenomen. Ptole-

verfchoont, en niet verkocht.
j

mem regeerde het eilant, dat van oude

Cicero beklaegtgcweldigh den ramp-
\
rijkdommen overvloeide , en hierom aen

zaligen val van dezen Ptolemeus, in
i
Venus geheilight Tvas. En zoo groot Tvas

de volgende woorden.
I
het gerucht der rijkdommen , en ook niet

Die ellendige Cyprier , die altijt een
, valfch, da: het Roomfche volk, overTvin-

bontgenoot , en altijt een vrient Tvas : ! naer der volken, en geTvoon koningrij-

van Tvien noit een vreemt vermoeden
j

ken te vereeren , onder beleit van den

tot den raetofonze keizers gebraght is , j volksvooght Publim Klodius , de ver-

Tviert levendig, gelijk men zeit, en zien~ beurtmaki-ag van den koning,die een boni-

de , met lijf en goet verbeurt gemaekt. genoot Tvas , en noch leefde , belafi heeft,
1 K 2, Doch



76
CYPRUS.

Kato
komt te

Rome.
Veile

Pater.

Plu-

urch.

Doch Veile)us Paterku lus me lt , dat

Ptolemeus dien hoon en fmaet, van het

beroven zijns rijks, door allericieon-

deughden van zeden,verdient hadde.

Kato, uit vreze voor eene fchip-

breuke, had vele vaten doen maken,

daer in ieder twee talenten en vijf

hondert drachmen zilvers konden.

Aen ieder bond hy een lange koorde of

tou , en maekte aen het eind van het

tou een groot ftuk kurks vaft , om, by

aldien het fchip quam te vergaen , daer

aen te kunnen zien , op wat plaetfe de

vaten gezonken lagen.

Wanneer Katoos komfte te Rome

verwittight was , traden aenftonts alle

de majeftraten en priefters te gelijk

,

met de twee burgermeefters (welker

een Marcus Filippus was , vader van

CMarcia, vrouw van Kato) met den

ganfehen raet, en veel volks, hem aen

den ftroom de Tibur tegemoet, en ver-

vulden ter wederzijden d'oevers. Zijn

opvaert bezweek niet met allen voor

de gedaente en glans van eeiien triumf

of zeegeftaetlie. Een zeer grote trots-

heit wiertin Kato befpeurt, dewijl hy

tot de burgermeefters en fchouten niet

uittrad, noch ftil hield.

Maer varende in een koninglijk vaer-

tüigh , Hexeris genoernt , langs den

oever , trad hy niet eer uit , voor hy

met de fcheeps-vloot aen die plaetfe

gevoert was , daer het geit te loflen

was.

Des onaengezien waren de burger-

meefteren , en andere overheden , en

de ganfeheraet, en Roomfche volk,

plichts-halvc, byderhant, en vrolijk,

niet om dat die vloot een groot gewight

van gout en zilver , maer Markus Kato

behouden aengebraght had. Met gro-

te verwondering des volks wert het

geit te Rome over de merkt gedra-

gen. Hy gaf, vry
5
van allen lafter , al

den hoop aen de Romeinen over

:

en bequam eindelijk gene minder cere

van het uitgevoert werk, als of hy

ovcrwinnaer uit den oorlogh weerom
- gekomen was.

Kato verworf voor zekeren Nicias
,

des konings voorzorger, om zijn be-

wezen trou en naerftigheit , de vryheit

by den Roomfchen raet. Klodius Pul-

eer beftont de knechten , na Romen
overgevoert , Klodiers te noemen , om

dat hy Kato derwaerts gezonden had.

Maer dewijl Kato daer tegen was , ver-

worf Klodius niet met allen.

Dies wiert dezen knechten de by-

naem van Cypricrs gegeven. Ook wil-

de Kato hen niet na hem Portiers la-

ten noemen, gelijk eenige voorgeno-

men hadden te doen.

Klodius, vergramt op Kato, dewijl Wort

hyzich tegen hem geftelthad, begon °^^f
zijne bediening metlafteryen te beklad- by Kle-

den, en rekening van zijn bedrijft' ei-
fy

$}e'

fchen; niet uit vermoeden van hem dight.

met den ecnen of anderen onrechtvacr-

digen daet te kunnen overtuigen : maer
dewijl by na alle Katoos boeken, (daer

in zijne rekening, en al wat hy ver-

richt had,aengetekent ftont) door fchip-

breuke, verlooren waren , zoo meinde
Klodius , dat tot zijn vootdeel te nemen.

In dit werk hielp ook Julius Cefar,

Klodius, en zond befchuldingen aen

hem by brieve. Maer Kato roemde
zoo veel zilvers, uit Cyprus, aen den
ftaet van Rome gebraght te hebben,

(daer hy nochtans zeide, niet een

paert , of ruiter genomen te hebben ,)

als Pompejus uit zoo vele oorlogen en

ttriumfen , met den aertbodem te doen
daveren, niet weerom gebraght had,

D' Alexandriners, ofinwoonders der

ftad Alexandria , belaften den Egypti-

fchen koning Ptolemeus Auletes , het ei-

lant Cyprus van de Romeinen te herei-

fchen, ofhen hunne vrientfehap t'ont-

zeggen : het welk Ptolemeus weigerde

te doen : waer over hy by hen in grote

hate raekte : dies hy genootzaekt waS
uit Alexandria na Rome te vluchten.

Doch raekte door voorfprake, en kloek

beleit van Pompeus, weer in zijn rijk.

Maer niet lang daer na fterfdees Pto-

lemeus Auletes , en liet twee zonen en

twee dochteren na: d'eene Ptolemeus

de Jonge , en d'ander Ptolemeus de Ou-

de genaemt: d een dochter was Ar-

fino'é , en d'andere de beruchte Kleopa-

tra , en laefte koningin der Egyptena-

ren , uit den ftam der Macedonilchc

koninginnen.

D'Alexandrincrs maekten den oud-

ften zoon tot koning , en Klevpatra. tot

koningin : maer de vrienden van den

jongften zoon verdreven Kleopatra 9

en verheven dien tot koning. Kleopa-

tra week daer na,met de zufter Arfmoë,

na
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na Syrië. Maer wanneer Julius Cefar

het opper gezagh der dingen bekomen

had, en in Egypten gekomen was, de-

de hy den opgeworpen jongen koning

doden, en maekte Kleopatra konin-

gin van Egyften, na zy uit hare bal-

lingfchap weerom gekomen was : maer

den broeder, en zufter Arfino'é, vereerde

hy het eilaat Cyprus.

Sedert Cyprus , aldus door Markus

Kato t'ondergebraght was , wiert het

tot een Pretorifche Provincie of Jant-

vooghdyfehapgemaekt, en was noch,

ten tijde van Strabo, een Pretorifch

lantvooghdyfehap , en wiert het ne-

gende onder de tien Pretorifche larit-

vooghdyfehappen der Romeinen , vol- I Arfino'é.

RUS. ff
jaer voor des Zalighmakcrs geboor-

te , geviel , vereerde Markus Anto-

nius, deRedenaer, onder vele andere

landen, ook het eilant Cyprus, en een

gedeelte van Kreta, aen Kleopatra, zij-

ne minnares.

Daerna ftelde Antonius een andere

verdeiling in, en gaf aen Ptvlemeus

Cefario, onechte zoon van julius Ce-

far en Kleopatra, het eilant Cypius en
Egypten : maer aen ieder van die kin-

deren , die K-Antonius by Kleopatra ge-

teelt had, anderelanden. Zoo Strabo

fchrijfr, gaf Antonius Cyprus , niet lang

na het door Kate onder de Romeinen
gebraght was, aen Kleopatra , en aen

geus den zelven Strabo , gerekent. Ge-

lijk ook derwaerts een quaeftor of ren-

temeefter, met Pretorifch recht, gezon-

den wiert. Ook vindmen eenige duf-

danige oude opfehriften.

Q^PROVINC. CYPRI.

Dat is

:

* £>u&ftor van het lantvooghdyfehap

van Cyprus.

D'eerfte quaeftor , die derwaerts ge-

2onden wiert , was JCajus Sextilius

Rufus , als blijkt uit zekeren briefvan

Cicero, aen dezen Rufus gefchreven :

waer in Cicero, onder andere, fchrijfr.

ik beveel u alle de Cypriers : maer al-

lermeefl de Pafiers. Al wat goet ghy hen

doet, dat zal my zeer aengenaem zijn. Ik

doe het des tegaerner , dat ik u hen aeuhe-

veel, dewijl ik achte , het tot uw lof voor-

deligh te zullen zijn, door dien ghy, d' eerfle

Quajlor, in dit eilantgekomen zift.

Na het ombrengen van Julius Ce-

far, gaf burgerméefter Antonius het

zelve eilant aen Arfino'é. Dies Arfino'é

dit eilant voor haer alleen fchijnt be-

houden te hebben , en had daer op een

praeter of vooght geftelt , met name
Serapio, dien, als ook Arfino'é, Anto-

nius, door aenraden en ophitfen van

Kleopatra, deed om 't leven brengen

:

want Antonius was geweldigh door

liefde op deze Kleopatra verflingert ,

en deed al, wat Kleopatra beval te doen,

zonder eenigh aenfehouw van godde-

lijk ofmenfchelijk recht.

Op het elfde jaer, na Julius Cefar

s

doot, die op het vier en veertighfte

Maer na Antonius van kant geholpen Strafe.

was, deed keizer Augufius ook alle

zijne ordeningen te niet doen : want
hy maekte diegifte teniet, en eigende

het zich zelven toe: en verdreef An-
tonius en Kleopatra. Daer na gaf hy
Cyprus aen het Roomfcbe volk: dies

derwaerts een proconful, voor eenen

pretor of fchout, gezonden wert. Als

te befpeuren is, uit verfcheide oude
Latijhfche opfehriften , en onder an-

dere uit het volgend.

PRO CONSÜLE PROVIN-
Cl A M C Y P RUM

OBTENUIT.
Dat is :

Hy heeft voor Proconful het lantvoog*

dyfehap van Cyprus bekomen.

Ook wort onder keizer Tiberius

,

by den Euangelift Lukas , een procon-

ful van Cypus , met name Sergius Pau-

lus
,
gedaght. Acior. c. 1 3

.

Op het einde der regering van kei

zer Trajanus, bedreven de Joden, on-

der hunnen overften Artcnnio , gro

ten baldaet, met moorden en doot

flaen van twee hondert en veertigh dui- xlphi-

zent Cypriers, en met de ttzdSalamis lin -

te verwoeden. Waer over namaels niet

een Jood op het eilant moght komen.
Ook wiert de geen, diedoorftörmen
onweer daer op verviel , dootgeflagen.

Eer het Fvoomfche keizerrijk van
Antiochie vervreemt was, wiert een

hertogh ter beftiering,door den Room-
fchen keizer, na Antiochie gezonden.

Joden
woeden

met
doot-

flaan op

Dees hertogh zond

K
dan

3

eenen lant-

vooght
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Cyprus

door

Re-

gnaüld

gep-lon-

dert.

Wil-
helm.

Tyr.

lib. 18.

c. 10.

vooght na Cyprus, als of Cyprus on-

der Antiochie ftont.

Wanneer de Griekfchc keizer

,

Konfiantijn Je Grote, vier lantvoogh-

den over zijn keizerrijk geftelt, enee-

nen ieder zijn lantvooghdyfchap toe-

gevoeght had , gaf hy het eilant Cyprm

acn den eerften lantvooght.

Ten tijde van dezen keizer Konfian-

tijn , befprong zeker Kalocerus, een ke-

inel- hoeder, zinneloos het eilant Cy-

prus . en tierannifeerde geweldigh het

volk ; maer hy wiert namaels , door

Dalmatius , te Tarfm , eene ftad van

Cilicic , levendigh verbrant.

Ontrent het jaer elf hondert vijf of

zesen vijftigh , viel RegnauldvanKa-

Ji.Uie , krilten prins van Antiochie
,

(die aen de Weduwe van Raymond , de

voorige prins van Anticchie
,
getrouwt

was) met een fterk krijg^heir vyantlij-

ker wijze op het eilant Cyprus, dat toen

vol Kriftenen was , en maekte zich

daer meefter van.

De Cypriers, door eenige Krifte-

nen van yjrufalem , van des prinfen

aenll igh op het eilant Cyprus verwit-

tight , hadden alle hunne maght van

het ganfeh eilant by ee.a verzamelt

,

om den prins van A i'iocbie het hooft te

bieden. Maer hy was zoo hieft niet

met zijn krijgsvolk te lande gedipt ,

.

of verftoe^h en verftrooide alle de I

troepen der eilanders : zulks men fe-

dertnieteenenmenfeh vond, die hem

tegenftant derfde bieden. Wanneer
hy dai.vryen loop doorliet ganfeh ei-

lant had, deed hy de ftcden verwoe-
ften , de dorpen, hoeven en kaftelen uit-

plonderen, en de kloofters, zoo van
mannen, als vrouwen, ter neer fmij-

ten. Alle jonge dochters , die men
vond , werden onteerd en gefchonden.

Men vond'er een oneindelijk getal van
gouten zilver, en koftelijke klederen

van allerlei flagh.

Aldus bedreven zy eenige dagen
door het ganfeh eilant zeer groten ge-

welt en overlaft, dewijl niemant hen
tegenftant bood , en verfchoonden ge-

nen ouderdom noch fexe, noch na-

men genen aenfehouw op hoge of lage

perzonen. Na zy eindelijk een ontai-

lijken roof van allerleie goederen, en
gout en zilver, van daer gelicht enge-
fleept hadden , begaven zy zich daer

mee te fcheep op zee, en ftaken weer
na. Antiochie over. '

•

Men zeidt, dat hierom dees prins

van Antichie op het eilant Cjp.us,

met zijn krijgsvolk, zou gevallen zijn ,

en dat verovert en uitgeplondert heb-

ben , dewijl de Griekfche keizer Ema-
mt'el hem , voor den bewezen byftant

en dienft , in het verjagen en verflaen

van zekeren rijken Armenifchen heer,

met name Thoos , die in Karmanie by
de ftad Tharfus woonde, gene belo-

ning noch vergoeding van onkofte wil-

de doen.

Cyprus- onder d' Arabieren.

D 'Arabieren hebben ook dikwils

den Griekfchen keizers het eilant

Cyprus afhandigh gemaekt , en ont-

weldight : hoewel die het altijt her-

wonnen, en in bezit hielden.

Eima- Des jaers zes hondert zeven en veer-

dn. Hi-tigh, na den Kriften ftijl, wiert het

ganfeh eilant Cyprus , door Muavia* ,

iror. Sa-

lacen.

(anders Mauhias en Mavias genoemt

,

zoon van Abufofian, toen lantvooght

van Syrië, van wegenden Arabifchen

Chalif of keizer Ot man, en namaels

zelf Arabifche keizer, en zevende na

den berughten profeet Mahometh) met

eene vlote van zeven hondert fchepen

ingenomen ; hoewel met veidragh

,

zoo d' Arabifche fchrijver ^Abulfaiaj

getuight.

f Muavias verwoefte het eilant Cy-

prus, en alle deflelfs fteden. Hynam
ook het eilant RhoAos in , en deed het

Koloflen beek vervoeren.

Doch zoo men den Griekfchen

fchrijver Konfiantinus geloven magh,
zou het eilant Cypus , na verloop van

tijt , wanneer door actueloosheit de

wapenen der Romeinen of Grieken

verzwakt waren , ten tijde van den

Griekfchen keizer He aklius , onder

het gebiet en maght der Arabieren

gekomen zijn. D'Arabifche keizer A~
bubachar of Al'uleker was d'eerfte, die

derwaerts overfcheepte , en het eilant

onder zijn gewelt braght. Gelijk ook
het graf van zijne dochter aldaer noch
zou getoont worden. Dan dit ftrijt te-

gen
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genhetfchrijven vanElmacin cnAbul-

faras, die beide gedenken, dat d'eer-

fte verovering van Cyprus, niet on-

der den Arabifchen keizer Abubeker ,

maer onder Otsman , die na hem keizer

der Arabieren wert ,
gefchiet zy.

Namaels maekten de Griekfche kei-

zers vrede met d'Arabifche Chalifs

of keizers : die d'Arabifche keizer

Abimelech -, met kei zer Juftmiaen , be-

vefüghde : met beding , onder andere ,

dat Abimelech alle jaers duizent pen-

ningen, en een peert en knecht zou

geven : doch de fchattingen van Cyprus,

Armenië en ïberie zouden zy in 't ge-

meen hebben , en gelijkelijk delen.

Maer op het zette jaer zijns riks, brak

Juftinianus uit vetwaentheit de vrede,

en wilde het volk van Cyprus tegen alle

reden doen verhuizen. Wanneer dan

de Cypriers bcftonden over zee te (le-

ken , verdronken zy en fneuvelden van

ongemak.Maer d'overige keerden weer

na Cyprus.

Op het tweede jaer van den Griek-

fchen keizer Konjiantinus , de vijfde

van dien name , Kopronymus geby-

naemt, braght d'Arabifche keizer Wa-

lid,, zoon va.njez.id, die op het jaer

zeven hondert drie en veertigh keizer

wiert , de Cypriers na Syrië over.

Op her jaer acht hondert en vijf, én

op het vierde jaer der regering van den

Griekfchen keizer Nicephorus Genera-

lis , zond Aaron , (en by de Arabifchen

fchrijver Abugjafar Haron Rasjid ge-

noemt,) keizer der Arabieren , een

vloot na Cyprus, deed de kerken ver-

woeften, en de Cypriers van het eilant

verhuizen , en velegevangkelijk wegh-
voeren. Na grote verwoeftingen ge-

daen te hebben , brak deze de vrede.

Doch zoo Elmacin fchrijft, wert de

vrede gemaekt , met belofte van fchat-

ting aen den Arabifchen keizer.

De beroemde envermaerde Griek-

fche keizer Bajihus Macedo, grootva-

dervan keizer Konflantijn, zondder-

waerts zijnen beroemden veltoverfte A-

lexius,ccn Armenier,die het eilant weer

innam. De keizer maekte het in vorm
van een lantfehap , en bezad het zeven

jaren.

Daer na verdreefde Griekfche keizer

Nicephorus Fokos , onder beleit van Ni-

cephorus Phalcuz&es, d'Arabieren, die

het weer ingenomen hadden, van het

eilant Cyprm, en braght het geheel weer

onder gebiet dèr Romeinen.

Sedert de regering van keizer Nice- Cyprus

phorm Fokas , bleef Cyprus onder het ° llder

Roomfche of Griekfche rijk, tot aen Griek-

keizer Konjiantinus Monomachus. De rclie j«J-

Griekfche keizers deden Cyprus , doot
nillgen

opperhoofden of lantvooghden, be-

ftieren , die allengs in hunne heer-

fchappye den tytel van hertogen acn-

namen. Zeker lantvooght, Theophi-

lus Eroticus , ziende , na de doot van

keizer Michaël de Tweede, de rege-

ring des rijks in handen van vrouwen
geftelt , wift door lift en kunft de

Cypriers op zijne zijde te krijgen, en

hen tot afvallen te bewegen. Maer kei-

zerMonomachus zammeldc niet,om£ro-

tikus van kant te helpen : want hy zond

eene vloot derwaerts, en overwon hem

,

en braght het eilant weer lichtelijk on-

der dienftbaerheit.

Daer na beftonden de Cypriers, door
beleit van zekeren lantvooght Karyces

,

onder de regering van keizer Alexius

Komnenus, afte vallen.

I/aak Komnenus, hertogh van Cy-Nic«.

pms, ontrent op het jaer elf hondert
chomaïi

en negentigh, onder de regering van

keizer Ifacius Angelus, handelde
d
'ei-

landers van Cyprus ticrannelijk : waer

van hy noch door beloften van geit,

noch uit eerbicdigheit des keizers af te

brengen was. Wanneer hy nu van zijne

wreetheit niee afliet, maer t'elkens

nieuwe ftraffen verzon , befloot de

keizer tegen hem eene vloot te zenden :

maer rechte daer mee niet met allen

uit.

Op het jaer 1
1
90 maekte Richard , öndct

koning van Engelant , op zijnen toght de Tem-

na het Heilige Lant , zich van het eilant
pllcrSi

meefter , en verkocht het, niet lang daer

na j aen de Templier-broeders: doch
dewijl zy , om hunne onbehoorlij-

ke bedrijf, moetwil en baldaet , tegen

de Cypriers , door hen met de wape-
nen befprongen en aengeranft wierden

,

gaven zy aenftonts het eilant weer aen

koning Richard over. Of'Richard, zoo
andere willen, ontnam het eilant den

Templiers i te dier oorzake, en gaf

het des volgenden jaers , na zijn ver-

trek uit het Heilige Lant , zcnGuidooi

Guy , uit den huize van Lufignan , 'm

Frank°



8o CYPRUS.

Cyprus

onder

deko-
ningcn
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wort

volkrijk

* ofPie

tino.

Vrankrijk , toen koning van Jemfalem ,

regen het verwiiïelen van tytelen , over.

Doch Saladin, die toen aendien oort

S^rie bezad , kreegh koning Guy van

Lujignan , door verraderye , gevangen

,

en nam daer op de ftad Jerufalem in.

Maer Guy raekte by verdragh weer los

,

en begaf zich na het eilant van Cyprus
,

dat hy van koning Ricbard in bezit nam,
En in dezer wijze begonnen de konin-

genvan Engelant, koningen van Jem-
falem genoemt te worden.

Koning Guido braght des jaets elf

hondert drie en negentigh derwaerts

veel adeldom van Jerufalem en Frank-

rijk over , die getogen waren , om het

Heilige Lant te veroveren.

Deze adel groeide allengs acn , na

gelang in het koningrijk van Jerufalem

,

lieden en landen verloren we/den ; de-

wijl alle man zich na het eilant Cyprus

over begaf. Guido en zijne navolgers

gaven aen hen kaftelen , vryheden en

inkomften; zulks in dezer wijze in

het koningrijk van Cyprus , baronnen

,

leen-mannen , en andere edelen begon-

nen ingevoert te worden.

De regering der koningen van Lu-

fignan duurde in het koningrijk van

Cyprus, tot aen koning* Pierrin de Vet-

te , zoon van koning Peter , die de ftad

Kjflexandrie in bezit nam : doch dees

Pierrin wert daer van door de Genue-
fen berooft: want als de Bailuw of2fa;-

lo van Venetië , en de Genuefen op een

gaftmael, door koning Pierrin des jaers

dertien hondert tweeen zeventigh aen-

gerecht, over de voorzitting ofvoor-

rang kibbelden.en de Venetianen, door

uitfprake des konings, de voorzitting

kregen, namen de Genuefen het zoo ge-

weldigh qualijk, dat zy daer over te-

gen den perzoon des konings een eet-

gefpan aenrechten. Maer wanneer de

toelegh uitbrak , deed de koning alle

d'eetgefpangenoten uit het venfter des

paleis werpen , en alle de Genuefen , die

op het eilant waren , doden , zonder
eenen te fparen.

Hier over zonden de Genuefen te-

gen hem een grote fcheeps-vloot , on-

der beleit van Peter Fregofo , alsAd-
mirael , broeder van den eerften Doge

der ftadGV#«<*,met name DominikusFre-

gofe. D'Admirael Peter Fregofe, ko-

mende met de vloot aen Cyprus te lan-

den , kreegh , na verfcheide voorval-

len , Jakob van Lujignan , oom en rijks-

vooght van koning Pierrin
,
gevangen i

en braght hem na Genua , beneffens

den Senefchal, met zijne zwangere

vrouw : maer den koning kon hy niet

mee brengen , die niet lang daer na zon-

der kinderen te ftervcn quam.

Derhalven zonden de baronnen van

Cyprus gezanten na Genua , om de Se-

nejchal t'eifchen , als de naefte aen de

krone.Hy had by zijne vrouw Civa d'I-

blin eenen zoon in de gevangkenis ge-

kregen , die Janus of Giano genoemt

wert , na de ftad der Genuefen , volgens

Volaterran, die gebroken op Latijn Ja~
nua genoemt wort.

DcZenefchal wert door deGenuefen

na het eilant Cyprus weerom gezonden

,

en tot koning van Cyprus, Jerufalem

en Armenië gekroont ; hoewel de Ge-
nuefen de ftad Famagofta'm bezit hiel-

den , die zy ingenomen en behouden
hadden.

Dees Janus kreegh eenen zoon, ook
Janus genoemt, die den vader in het

rijk volghde : maer wiert door MeU
chella of Mel'echella, en by andere MeIe-

tella , Soudan van Egypten
, (ontrent het

jaer 1400) gevangen genomen:die daer

na dootjohan Podocatharo,ecn edelman

van Cyprus , die alle zijn dorpen en roe-

rende goederen verkocht , geloft wiert,

met beding , dat Janus alle jaers aen

den Soudan , en zijne navolgers zekere

fchatting betalen zou.

Dees laefte Janus had twee kinderen,

eene dochter^»«?/?j,die aen Louys, her-

togh vani^z/oy^troude^n een zoon Jo-

bannes , die , na de doot des vaders , het

rijk en de tijtels erfde.Hy nam , tot zijne

twede vro\i\v,Helena Paleologe, dochter

van Defpota, of heer van Morea , ge-

naemt Theodoor , en broeder van Johan

Paleologus, Griekfchc keizer van Kon-

fhntinopolen. Deze vrouw , die fchran-

der en wakker van verftant was, zien-

de haer gemael een verwijft menfeh , en

onbequaem , tot de beftiering des rijks

,

te zijn , beftierde 's rijks zaken na hare

wijze en welgevallen , veranderende

by na alle de Latijnfche zeden , wetten

en gewoonten in Griekfche. Zy baer-

de eenen dochter , Karlotta of Char-

lotte genoemt. Daer en boven had haer

gemael by eene byzit eenen zoon , met
na-*
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name Jakoh gewonnen, diefraeivan

leve , minzaem en bevalligh was.

Karlotta troude eerfl aen eenen

van Pcrtugefen bloede , met name Jo-

bannes , zoon des konings van Porru-

gael, die, over het hervormen der

Griekfche in Latij niche zeden, door

beleit der koningin, met vergif om
't leven gebraght wiert.

Daer na troude Karlotta aen Louys,

zoon van Lodewijk , haer bloetver-

want,hertogh van Savoven. Maer dees

bezat , na de doot van koning Jo-

hannes , niet lang het rijk : want de

onechte zoon Jakoh, dien de vader

koning Johamies aertbiiïchop van

Nikojta gemaekt had , niet kunnende
dulden , dat een vreemdeling voor

hem ginge , en tot koning gekoren

wierde , leide het priefterlijk ge-

waet af , en begaf zich na Egypten,

by den- Sultan of koning der Mame-
lukken , die hem volk en fchepen

tot byftant gaf: waermeehynahet
eilant Cyprus overfcheepte, en zijne

zufter en zwager beoorloghde , en

overwon, en na vele voorvallen hen

dwong 's vaders rijk af te ftaen.Waer

op hy tot koning en heer van Cyprus

verklaert wiert. Hy ontweldighde

ook den Genuefen de Rad Famagufta,

en braght aldus het ganfeh eilant Cy-

prus in ruft en vrede.

Na het bevechten van zoo grote

zege, zond hy, tot het leggen van een

eeuwighduurende grontveft van zij-

nen ftaet, gezanten na Venetien , die

voor hein van den raet een Veneti-

aenfche burgereffe ten wij ve zouden
verzoeken , om metdeVenetianen
een algemene en openbare namaegh-
fchap of zwagerfchap te maken.

Daer toe wiert' uit een van de

voornaemfte geflaghten , icatherina

Kornelia , dochter van Marko Kornario,

een Venetiaenfche edelman, geko-

ren , erf öpenbaer door den raet

van Vènetiën tot een dochter aenge-

nomen, en als een algemene dochter

van dert raet, met eenbruitfehatvan

hondert duizent dukaten, na Cyprus

aen koning Jakoh overgezonden.

Niet lang daer na overleed deze

nieuwe koning Jakoh , en liet eene

RUS- 8r"

geboren te worden. Zy gelagh dan

,

na zijne doot, van een jongen zoon,
die lakob, na den vader, genoemt,
en tot koning van Cyprus gekroönt
wiert t maerquam aen eene ziekte,

binnen 't jaer, t'overlijden.

Wanneer dan, aen d'eenezyde, de
Turken en koningen van Syrië, op
het bezit van het eilant Cyprus loer-

den , en aen d'andere zyde Ferdi-

nand , koning van Napels en Sicilië,

de koninginne weduwe , voor zijnen

zoon, ten huwelijk deed verzoeken

,

wierden daer door de Venetianen,

die al over lang op de heerfchappye

deszelven eilants het oogh gewor-
pen hadden, opgewekt, en zonden
ten dien einde loris Kornelis > broeder

der koningin Katharina , na Cyprus toe.

Dees wift, met redenen en bidden

haer zodanigh te belezen , dat zy, op
op het jaer veertien hondert en ne-

gen en tachentigh, en op het zef-

tiende jaer na haer gemaels doot,

het rijk van Cyprus afftont,' en hec

aen Francois Priolo, admirael der Ve-
netiaenfche vloot, overgaf, die dat, komVori:

uit den naem van den raet van Vene- der de

tien , aenvaerde. Hier op trok de
ne
e

n

netMS"

koningin na Italië, en quam te Vene-

tien: alwaer zy, met grote ftaetfie,

door den Raet ingehaelt , en met een

flecht ftedeken Afolo, in Trivifano , op
een heuvel gelegen, begiftight Wiert

:

op wiens inkomfte zy aldaer hec

overfchot haers levens, in ruft en

ftilte, toebraght.

De Venetianen hebben altijt het ei-

lant Cyprus zeer hoogh geacht, eens»-

deels om de waerdigheit der heer-

fchappye, dewijl het treffelijk voor

den ftaet van Venetien was,een gantfeh

koningrijk, in vorm van een lant-

fchap gebraght, in /f/fezelf te bezit-

ten:en ten andere van wegen de voor
deeligheit en overvloet van. vele din-

gen. Maer dewijl dit eilant daCf

en tegen op den aenval van de
wapenen des Turkfchen rijks lagh,

en overal met de lantpalenvan dien
zeer machtigen vorft omringt enby
naalsonderfchept was, zoo konden
deVenetianen geenzins deflelfs bezit

met geruften gemoede genieten : en

Cyprus

zwangere vrouw, toterfgenaemdes destegrooter bekommering moften
rijks na , benefiens een kint, dat ftont

|
zy daer over hebben, aengezien gene

L vaft«?
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vafte Had , behalve Famagufla, op het

ganfch eilant was, die de Turken,

wanneer zy daer op aenvielen, zou

fchijnen in hunne overwinningen te

kunnen fluiten. Ook hadden toen al

de Venetianen keizer Selim zelf, die

hen daer na den oorlogh aendeed, be-

gonnen verdaght te houden , en vele

rekenen van deflelfs vyantlijk ge-

moet befpeurt. Om dan, zooveel

des doenelijk ware , de zaken des

ei lants te veftigen , wiert by den raet

befloten , Julio Savorniano , een man
van kloek beleit , en die vele jaren

den Venetianen in den oorlogh gro-

te dienden hadgedaen , met volko-

me maght,na het eilant Cvprus te zen-

den , om het zelve , na zijn eigen

oordeel en goetdunken, te verfterken

en vaft te maken. Alleenlijk be-

laften zy hem met het werk ten fpoe-

dighfte voort te varen : want zy wil-

den de gelegentheit waer nemen, ter-

wijl de Turkfche keizer Soliman in

een verr'e afgelegen oorlogh , dien

hy tegen keizer Maximiliaen had aen-

gevangen ,
getogen was , en in Hun-

garia zich ophield.

Op het aenvaerden van deze magt

trad Julio Savorniano te fcheep , en

quam op het eilant Cyprus. Na hetbe-

zightigen van alleplaetfen, befloot

hy de koninglijke üzdNikoJïa zelve,

met nieuwe wallen en bolwerken, te

verftetken.

Deze ftad,leggende op het midden
deseilants, had toen in den omtrek
vier duizent fchreden , en was , door

de veelheit des adeldoms en rijkdom-

men der burgers, verre de voornaem-

fte en hooftftad des ganfehen ei lants,

en fcheen , indien zy tegen 's vyants

gewelt veiligh gemaekt wierde ,

allen den overigen inwoonders des

eitants , in tijt van oorlogh , door

hare grote ruimte, d'allerbequaemfte

toevlughten verblijf enfchuilplaetfe

te zullen hebben kunnen verlchaflên.

Hy deed dan de voornaemfte edel-

luiden der ftad by een roepen, en on-

derrichte hen, hoe veel hen aen het

verfterken van hunne ftad gelegen

was , om hunne goederen, die de
Turken t'eener tijde ftonden uit te

Ukken , op cene verzekerde en vei>

ïige plaetfe te brengen.
Wel was het.zeide hy,een zake van
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groot belang: maer indien zy hunnen
arbeit en vlijt, dien zy aen het vader-

lant en den ftaet van Venetien fchul-

digh waren , wilden hefteden , hy
zagh , eer zes maenden verlopen wa-
ren , het werk ten einde te brengen.

De hoofden des aedeldoms, die

wel bevroeden konnen, dat zy met
vrouw en kinderen , beneffens hun-

ne middelen ; het allermeefte voot
alle gevaren des oorloghs bloot

ftonden , bedankten Julio Savorniano

voor zijn getrouwen voorflagh en

raet, en beloofden zeergaernehanc
aen het werk te willen llaen , en al-

len hulpe en byftant te doen. Hier op
deed Julio een groten hoop van arbei-

ders en flaven in de ftad Nikofia by een
komen. Na het floopen en uitbreken

van d'oude ftatsmuuren en gebouwen
nabyde muuren, en den omtrek der

ftad tot 3000 fchreden ingetrokken
te hebben, rooide hy de wallen af, als

of eene nieuwe ftad zou gemaekt
worde» , en verfterkte den gehelen
omtrek met elf uitftekende bolwer-
ken , op een behoorlijken afftant van
malkanderen. Daer na voegde hy aen
ieder hooft des aedeldoms het opha-
len en maken van een bolwerk toe.en

beval elk bolwerk met den naem van
deflelven geflaghts te noemen , dat

over het werk het gezagh had : als,

onder andere,de bolwerken van Podo-

katero, Avila, Konjlantio , Tripolis &c.
In korte dagen zagh men netwerk
zoodanigh gevordert , en de muu-
ren van ruwe ftenen , met aerde daer
tegen aengehooght , tot zulken be-

hoorlijke hooghte opgehaelt , en
met een wijde gracht omringt, dat

de ftad tegen 's vyants gewelt fcheen
te zullen kunnen beftaen.

Ditverfterken der ftad Nikojïaxvas

den Turken geweldigh in 't oogh

,

en ftak hen in de krop: als die reeds

te vore daer over niet wel in hun
fchik waren , dat de Venetianen zul-

ken edel eilant, befloten binnen de
palen huns rijks, in bezit bekomen
hadden. Ja men geloofde, dat kei-

zer Soliman , vader van keizer Selim ,

de twede van dien name, het eilant

Cyprus, met de wapenen zou weder-
om geeifcht hebben: het welk zijn

zoon Selim , de tweede van dien na-

me,na 'svaders doot, in't werk flelde.

Cy
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Cyprus door den Turkfchen keizer Seli

verovert.

im

o P het jaer vijftien hondert een en je , en den "Dogo van Venetien, eenver-

zeventigh, wiert ganfch Cyprus ,

na het innemen der fteden Nikojia en

Famagujla , door den Turkfcheniseizer

Selim , de twede van dien name , ver-

overt : het welk zich aldus toedroegh.

Niettegenftaende Selim , zoo dra 'hy

in het bezit des rijks gekomen was ,

de vrede , welke hy met de Venetia-

nen gemaekt had , by eede deed beve-

iligen , zoo hield hy evenwel zijn

woort niet 5 maer ving den oorlogh
,

zonder eenige Wettige redenen, tegen

de Venetianen aen,met toelegh van het

eilant Cyprus te veroveren : hoewel men
dien toelegh, metfchijn van verfcheide

redenen,zoght te bewimpelen: te weten,

men wende voor, dat de Venetianen

het eilant Cyprus , met geen recht, beza-

ten : dat )akob , de laefte koning van

Cyprm , wiens weduwe dat rijk aende

Venetianen had overgedragen , aen

t^lejferaf, Sultan van Egypten en Sy-

rië , voor de herftelling in zijn rijk, cijns

of fchatbaer geworden was , en hier uit

Cyprus, Selim in rechten lijn toebehoor-

de ; dewijl d'Otthomannen of Turkiche

keizers, by gevolg, in het recht en rijken

der Sultans van Egypten getreden wa-

ren.

x f
Menzeitook zéker Johan f Micque,

Mche- een ]ood van geboorte , en een grote

vyant der Venetianen , keizer Selim , rot

het aenvaerden des oorloghs tegen de

Venetianen , en tot het innemen van het

eilant Cyprus , zou geraden hebben, on-

der voorwenden , van dat de Sultan van

Egypten een rechtvaerdigh recht op
d'eilanden van Cyprus en Rhodus gehad

hadde , als aenhangfelen der krone van
Talejiyn : dat Selim in dat recht ge-

treden ware, fedèrtdenzelventijt, als

hydie krone aen zijn rijk gehecht had:

en derhalve kon hy het eilant vanC?-

prus3 in de magt en handen der Venetia-

nen niet laten , zonder de glorye der

Otthomanfche wapenen te krenken.

Wanneer Selim den Cyprifchen oor-

logh aenving , was tuffchen paus Pius,

de vijfde , fHip koning van Span-

:lo.

1 bont opgerecht : waer by zy befloten

hadden, met vereenighde engezaem-
dermaght, tot voorftant des Kriften-

doms , het eilant Cyprus tegen de Tur-
ken te befchermen.

En al hoewel Selim, uit den aert meer
tot welluft en vermaek, als tot de wa-
penen genegen was , zoo verwierp hy
evenwel de voorflagen der genen niet

,

die hem tot den oorlogh van Cyprus rie-

den ; maer befloot de zake in zijnen

raet voor te ftellen , en zich van het on-
heil en ramp der Venetianen te dienen

-,

welker arfënael of wapenhuis, vooree-
nige weinige maenden , door den branc

van bufiekruit by ongeval opgefprongen,

en ganfch tot afiche verbrant was.

De zwarigheit was van geen klein

belang , om op dien voorflagh een goet

befluit te nemen.

Mahometh , d'eerfte vizier , vertoon-

de aen Selim , hoe de vrientfchap van

den ftaet van Venetien altijt , by de

grootfte van zijne voorzaten, van groot

aenzien was geweeft De vorige kei-

zers, Mahomet , Selim en Svlyman , had-

den die, met de grootfte zorge en be-

kommernis, onderhouden , als noot-

wendig aen de glorye van hunne krone.

Hy zou daer door Gods grarnfchapop

zijnen hals halen , indien hy een ver-

bont , zoo plechtelijk bezworen, wilde

fchenden. Én boven al , indien hy luft

had oorlog te voeren , hy kon dat op
een andere plaetiê, met meerder recht en

glorye, aenvangen , met den Moren van
Granade , die door de Spanjaerts onder-

drukt wierden, byftant te doen. D'erva-

rentheit en het gezagh van dien groten

man gaven een grote indruk en ge-

wicht aen de kracht van zijne redenen.

En het fcheelde weinigh , ofSelim zou
zich tot zijn gevoelen gedragen heb-

ben , zonder d'andere Bajfas te horen

,

ofnahente luifteren. Maer dewijl het

eilant Cyprus hem veel machtiger in

het oog Icheen, als het koningrijk van
Granade, zoo beval hy Piali en Mu-
Jlafa te fpreken , en hun gevoelen

,

L z no-
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tien duizent krijgsknechten ophadden : f

behalve eene grote menigte van vry wil-

ligen. Maer al deze grote byftant was

vruchteloos. Deria , admirael der ga-

leyen van wegen den koning van Span-

je, wiide niet , op de tyding van het

verlies der ftad Niko/ïa, verder gaen: hoe

hert ook Zane, admirael der Venetia-

nen, en Kolonna, admirael der fche-

pen vanden paus, daer op aenhielden:

maer hy nam zijnen koers na Sicilië:

dies de twee andere admiralen, Zane en

Koionna, zich niet fterk genoeg bevin-

dende , om tegen Piali, die zee hield,

te (Iaën , na het eilant Kandie weken.

Dewijl nu het aenhouden , en de

voortgang van dezen oorlog van groot

belang was , zoo zonden de Venetianen

aen keizer Maximilïaen, met verzoek
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kamer van den Groten Heer zou zen-

den.

Of hy zou , by afïlaen van het

garffch koningrijk van Cyprus, herftel-

ling van het geen, dat de Venetianen

eertijtsopde grenzen van Dalmatie en

x^ilbanie bezeten hadden , eiffchen.

Maer deze onderhandeling verdween

eindelijk tot rook : want keizer Selim

verwittight , hoe uit kracht van het ver-

bont , bezworen tuffchen Paus Pius de

Vijfde, en tuffchen Filip, koningvan

Spanje , en den raet van Venetien , twee

hondert galeyen. en hondert grote fche-

pen,zoudeninzeegebraght werde^ en

dat het Kriften heir uit vijftigh duizent

voetknechten , en vijf duizent ruiters

,

en uit een behoorlijk getal van gefchut,

na gelang van zulke grote machten

,

van byftant: maer die
;
werdt by hem (zoude beftaen , wilde van gene vrede

afgeflagen , om twee oorzaken. D'eer- horen (preken.

fte was , dewijl de Venetianen niet

konden bewogen worden , tot by-

ftant aen de vorften uit den huize van

Oofienryk te doen, wanneer de Turk hen

had befprongen. Ten twede, zoo wilde

keizer Maximiliaen de vrede niet bre-

ken , die hy toen met keizer Selim ge-

niaekt had.

Mahometb , deerde vizier van den

Groten Heer, bang voor dat verbont,

in het welk de paus den koning van

Polen traghte te doen treden, en niet

minder bevreeft , da.t Mu/tafa, dienhy
voor zijnen vyand hield, grotelijks hem
in zijn gezagh, eere cnaenzien, door

het aenhouden des oorloghs, zou kren-

ken , befloot een fpake in het wiel te

ftcken , en het werk in zijnen loop te

ftuiten.

Hy droeg dan grotelijks , in 't byzon-

der den Bailovzïi Venetien, hetgewight

en belang van deze zake voor , en ried

hem den fact vin Venetien, tot eenze-

ker verdragh en bemiddeling der ge-

fchillcn , met Selim te brengen.

Van welken voorftel des Viziers

,

de Bailo de Signoria, of heerlijkheit

van Venetien verwittighde , die zeke-

rli^'
rcn i~ Jak°b Rtgujfon na Konftxntinopo-

Ragaz. Ie» atvaerdighde , met orde van, in-
zoni. dien het mogelijk was , de ftad Niko-

fi* , en het ganfeh koningrijk van
Cyprus , t'eifchen weerom te hebben :

mits betalende jaedijks eene behoor-
lijke fchatting , die men in de fchat-

De Venetianen dan braghten by , al

wat zy konden , tot behoudenis van

Famagufta, enfeheepten in drie grote

fchepen zeftien hondert voetknech-

ten , onder bcleit van Neftor Marti-

nengo , om in die fterkte te leggen. Na
verloop van weinige dagen, zonden zy

een tweden byftant, van acht hondert

voetknechten, onder beleit vznHono*
re Scotttt Daer en boven waren reeds

acht hondert mannen uit ProvenfS

en twee hondert Albanefen, en dne dui-

zent gewapende burgers in de itad ge-

komen.
De Turken foaerden noch ontza-

gen ook van hunne zijde gene moeite

,

om hunnen aenflag uit te werken : want
zy konden wel bevroeden,dat deKrifte-

nen en de Venetianen groten vlijt zou-

den aenwenden, om de piaetfe met
liiftoght en krijgsvolk te voorzien.

Dies (telden zy zich in ftact van te be-

letten, dat niets indeftadquame.

Amurat was onder het eilant, met
twintigh gileyen,op dien toelegh alleen

geblevemen Selim deed ten zeiven einde

twintigh andere galeyen van Konftan*

tinopolcn komen.
Pertau begaf zich kort daer na der-

waert , met hondert galeyen , en Kaf-

fan, zoon van Barbaroujfa , met twin-

tigh , en x^Achiali met een gelijk getal

van oorlogs fchepen. Zoo andere mel-

den , zou Hali Bajfa , Turkfche

admirael der zee , in begin van Gras-

maent



maent akker by zijn volk, met ontrent

tachentig galeycn gelant zijn; waer mee

de vyant al kreegh, war hem van node

was. Hati Bajfa vertrok aenftonts weer

van daer , en liet 'er dertigh galeyen

blijven,die gedurig krijgsvolken krijgs-

tuigh , verfche eetwaren , en andere

nootwendigheden overbraghten: benef-

fens een groot getal van Karmufalins of

Brigandinen, grote koggen of hulken,

genoemt Maonen,zn grote brede ofplat-

te vaertuigen , Palaadries by de Turken

genoemt; die geduriglijk of en aen, tul-

ichen Cyprus en Syrie^n andere plaetfen

daer ontrent zeilden : het welk met

groten fpoet geichiede, uit vreze voor

het Kriften krijgsheir.

Maer de Kriftenen waren hunne

vyanden , die van zoo vele kanten en

plaetfen quamen , tevoren gekomen,
1

en hadden allen den toevoer en by-

ftant, met fchepen inde ftad gekregen,

die den vijftienden van Sprokkelinaent

,

des jaers vijftien hondert eenen zeven-

tigh , weer vertrokken.

Midlerwijle vervolghde Pertau zij-

nen koers, om de ftad Famagufia te gaen

belegeren.

\_Antonti Bragadin gebood , van we-
gen de Venctianen * op dit eilant als

opperhooft , met den tytel van Prove-

iditoor en Aftor Baillon , of Baglion , had

het bewint over alle dingen , die tot be-

houdenis der ftad verdicht wierden.

De zorge , over het gefchut , was her-

togh Loteys Martinengo aenbevolen : en

het krijgsvolk ttont onder een groten

getal van brave krijgsbevelhebbers. Na
dan alles aldus in ftaet vanbefcherming

gebraght was, hieldmen zich gereet,

ora die grote maght der vyanden t'ont-

fangen.

In het midden van Grasmaent , des

jaers vijftien hondert eeu en zeventigh,

deden de Turken uit de ftad Nikofia,

een weinigh te voren door hen ver-

overt , vijftien ftukken gefchuts in het

leger voor Famagufia, voeren.

Voorts braken zy van Nïfofia hun
Jeger op, en legerden zich in de tui-

nen, en na de Weftzijde van Fama-

gufia. , dicht by eeneplaetfe, Preüpola

genoemt , en begonnen befchanzingen

en loopgraven te maken.

Den veertienden van Hooimaent,
na drie ftormen op de ftad gedaen te
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hebben,quamendeTurkcn,om d; poor-

te van Limijfo te befpringen. Zy wierpen

hunne bateryen aen alle andere plaetfen

op,en quamen hunne vendels recht voor

de poorte planten;maer Baglion enLuigi^

dien de befcherming van deze poorte

aenbevolen was , waren aenftonts in de

weer, en by de werken : want op hun
aenmoedigen vielen de foldaten ge-

zwintuit, doden en floegen het groot-

fte deel des vyants op de vlucht , en

ftaken ten letten eene mijn van de flank

inbrant, met fneuvelen van vier hon-

dert Turken.

Baglion nam ten zelven tijde den

vyant een vendel af, dat hy eenen ven-

drigh mer gewelt uit de hant wrong.

Des volgenden daegs (takende Tur-

ken in eene mijn van de gordijn den

brant : maer als dat na hun wenfeh niet

uitviel, vervolghden zy hun voorgeno-

men beftorming niet. Dies zy zich be-

gonnen te verfterken ,en vorderden met
hunne loopgraven dieper in de grach-

ten , tot hun meerde-r verzekering en

befcherming, in het beftormen.

Voocts hadden zyalle d'aerde dicht

onder aen de contrefcharpen uitgehaelt

en weg gekruit : alwaer zy in hunne
tenten lagen , waer door de belegerden

hen niet konden ontdekken. Zy fcho-

ten uit zeven (lukken gefchuts op dé

muur der contrefcharp zoo bedekte-

lijk , dat zy niet gezien wierden : en

uit twee op de toren van Santa Nap"

pa, en uiteen op Andrttz,z,e , en uit

twee andere langs de batery van de

gordyn.

Onder befcherming van zekere plan-

ken , bedekt met rauwe en verfche hui-

den,werï 's vyants volk aengebracht,om

inde borftWeringen van de fauflebraye

of onderwal te graven. Doch de be-

legerden verzuimden niet op hen te

fchieten en vuur-werken te fmijten , en

zomtijts uit hunne poften te vallen , om
's vyants gravers te befchadigen : hoe-

wel tot hun eigen groot nadeel.

De belegerden hermaekten gedu-

righ de borftweringen van d'ónderwal

door alle middelen , zoo veel hen

doenlijk was , met geweekte en natte

buffels huiden , aengevult met aerde,

kleden, en natte katoen: al het welk

met touwerk vaft te zamen gebon-

den wiert.

L 4 Al
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Al het Griekfchc vrouwvolk van Fa-

magu/la vergaderde in ieder ftraet in ben-

den by een , onder gelei van eenen harer

priefters , en verfcheen dagelijks] op ee-

nen beftemden oorr, om te werken : met

ftenen en water voor de krijgsknechten

aen te brengen , weikin halve vaten te-

gen het beftormen bewaert wiert : om
het vuur uit te bluflchen, dat de Turken

onder de belegerden wierpen.

"Wanneer dan de vyanden, in het be-

fpringen der poortc ,
geen groten voort-

gang gedaen hadden , vonden zy een

nieuw en ongehoort middel uit : want

zy deden een grote menichte houts , 2Y-

g/iagenoemt, dat zeer licht brant, en

zeer vuil ftinkt,en ook veel op het eilant

Sicilië waft,by een verzamelen:het welk

zy voor de vorige poorte der ftad brag-

ten , met takke-boflen dacr aen vaft gc-

maekt, als ook zekere balken met pek

befmeert : waer uit gezwint zulken gro-

te brant ontftont, dat het onmogelijk

voor de belegerden uit te bluflchen wasj

fchoon zy daer hele vaten met water op-

goten , die boven van een hoge ravelijn

gefloten wierden : doch aenftonts op

(tukken braken.

Dit vuur duurde gehele vier dagen

:

waer over de belegerden , ter oorzake

van d'overgrote hitte en flank , genoot-

zaekt wierden, zich meer naer binnen

te begeven.

Hier op zakte de vyant na zijn lager

flanken af, en begon andere mijnen

:

derhalven wiert de poort toegefloten

,

dewijl die niet langer kon open gehou-

den worden.

Zoo dra nu de ftantplaetfen van het

ravelijn herftelt en weer op gemaekt

waren ,
planten de Turken een ftuk ge-

fchuts tegen over de poorte: het welk

door de belegerden , met ftenen, aerde

en andere dingen , aenftonts overftelpt

wert.

Nu waren reeds de belegerden tot den

uitterften noot gebraght. Al hun voor-

raet van fpijze binnen de ftad, als broor,

vleefch , zoo gezouten als ongezouten,

was verteert : en geen kaes , als voor

een zeer hogen prijs, te bekomen. Eeni-

ge benden hadden hunne paerden, ezels

en katten , by mangel van ander voetfel

,

opgegeten. Niet meer was 'er overge-

bleven , om t'eeten , als een weinigh

broots en bonen. De drank was niet,
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als water, en eek met water gemengt:
daer van ook niet veel overgebleven

was.

Ondertuflchen vernamen de beleger-

den, dat de vyanden drie mijnen in het

bolwerk of kafteel van de poort ont-

dekt en opgedolven hadden. Voorts ar-

beiden zy op alle plaetfen, veel y veriger,

als zy oit te voren gedaen hadden , en
wierpen in de grachten, recht tegen

over de batery van de gordijn, een bergh
van aerde op, zoo hoogh als de wal zel-

ve. Reeds waren zy aen de muur boven
de contrefcharp, tegen over de toren van
hetarfenael, gekomen, en hadden ook
een fterke katte vervaerdigt , na gelangh

en hoogte van die van de belegerden.

Wanneer nu binnen de ftad niet

meer als vijf hondert ongequefte Ita-

liaenfche földaten over gebleven , doch
zeer moede en afgemat , door het lang
waken, en vechten in die grote zomer-
hitte, als daer te lande is, en ook het
befte engrootfte gedeelte der Grieken
gefneuvelt was, deed het opperhooft uit

den naem dezer overgeblevene burgers,

op den twintigften van Hooimaent , een
gefchrift aen Bragadino overleveren,mec

begeerte en verzoek , dat dewijl zy de
ftad en kafteel dus terneer gebeukt, en
tot d'uitterfte noot gebracht zagen,zon-

derhulpe van de zelve tebefchermen ;

ook zonder eenige hope van ontzet,

of eenige nieuwe byftant te verwach-
ten, daer zyniet alleenlijk hunne goe-
deren , maer ook hun leven , tot be-

fcherming van kafteel en ftad in zodani-

ge ftaetgefpilt, en by opgezet hadden,

zoo het hem, en anderen overften zon
gelieven, het oogh op eenige eerlijke

voorwaerden en bedingen met den
vyant te flaen, om niet hen, te gelijk

met vrouw en kinderen, ten val te (Ie-

pen , en aen de woede des vyants ovec

te leveren.

Bragadino gaf op dit verzoekfehrift,

niet als trooftelijke woorden ten ant-

woorde , en vermaende hen tot het vol-

harden in kloekmoedigheit , en voe-

de hen met hope van in 't kort by-

ftant van Venetien te zullen krijgen.

Hy zond hier op aenftonts van Cy*

prut, na het eilant Kandien , een pinas

of fregat , om den hertogh en overften

des eilants , van den droevigen toeftant

der ftad Famagujta te verwittigen.

De



De Turken ondertuflchen hadden

hunne mijnen voltrokken , en dcdenze

den negen en twintigften van Hooi-

maent in brant fpringen. In welken tijt

midlerwijle de belegerden, volgens hun-

ne gewoonte, de muren van de fauf-

febraye of onderwal , die te voren

door het gefchut ter neer geworpen
waren, weer opmaekten en vernieuw-

den, en flopten, met zakken van kerfy,

de breflen.

De drie mijnen van de rtormkatte

baerden groten fchade aen de beleger-

den , en ftorten het grootfte gedeelte

der aerde ter neer: waer door d'overfte

Randacchi te fneuvelen quam.

De mijn van het arfenael , ofwapen-

huis , overftelpte al het overigh van den

toren : met vernielen en fneuvelen

vaneene ganfche bezettingh der krijgs-

knechten. Twee flanken bleven alleen

ftaen.

De Turken pooghdenen arbeiden ,

meer en meer ,om meefter van de voor-

zeide flanken te worden , en met andere

aenvallen en beftormingen voort te va-

ren.

De vijfde ftorm duurde van drie uu-

ren desachtermiddags tot in den nacht

:

in welken tijt vele der belegeraers te

fneuvelen quamen. In dit beftormen

quam Giakomi Stramhali , onder ande-

re, te fneuvelen, die zich toen meer,

als oit te voren , wel gequetcn had.

Des volgenden morgens,met het aen-

breken van den dagh , befprongen en

beftormden de Turken de ftad van alle

kanten, dat meer als zes uuren duurde;

hoewel met zeer kleine fchade aen de

zijde der belegerden : uit oorzake de

Turken flauwherriger vochten , als zy

oit gewoon waren te doen.

Zy befchadighden de belegerden

evenwel van de zee-kant uit hunne ga-

leyen, en fchoten daer uit , in al hunne
ftormen en aenvallen

, geduurigh met
gefchut op al de hoeken van de ftad

,

vanzoonaby, als zy konden.

Van 's vyants zijde quamen in dien

aenval drie hondert te blijven : maar
de Kriftenen hadden ontrent hondert,

zoo dooden , als gequetften.

Den eerften van Oogftmaent flaek-

te de vyant ontrent twee hondert fcheu-

ten uit grof gefchut , tot grote fchade

van den walgang van L'wiffo.
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Na de belegerden zich verdedight

,

en dit beftormen afgeflagen hadden t

vonden zy zich tot d'uitterfte benaut-

heit gebracht j want zy hadden niet

meer als zes tonnen buflekruit in de gan-

fche ftad. Dies d'opperhoofden der ftad

volkomcntlijk befloten , zich zelfs en -

de ftad op eerlijke voorwaerden over te

geven.

Waer om zy den eerflen van Oogft-

maent, des namiddaghs , een ftilftant

van wapenen mackten : ten welken ein-

de iemant, van wegen den velthcer Mu-
ftafa , in de ftad quam , met wien de be-

legerden befloten , des volgenden mor-
gens , twee gyzclaers te zenden, tot een

acnvang der verdragh-punren-

De belegerden zonden tot gyzelaers

,

Herkoles Martinengo , en Mattheo Kolft,

een burger van Famagufta.Van 's vyants

zijde quam in de ftad , de luitenant of
ftedehouder van tMujtafa , en d'Jga of
opperhooft der Janitzaren, die aen de
ftads poorte, door den hectBaglione,

met hondert muskettieren ontmoet , en
ingehaelt wierden : ook wierden de gy-
zelaers der belegerden in gélijker wijze,

met groten pracht, en met ruiters en

musketiers, ontmoet. Daer by zich ook
de zoon van Muftafa in perzoon be-

vond, die d'uitgezondenen zeer wel
bejegende , en veel werks van hen
maekte.

Voorts wert een verdrag , met deze

gyzelaers, op de volgende voorwaer-
den, getroffen.

Alle de opperhoofden , foldaten en in'

toonders , zouden hun leven behouden*

zonder eenige uitzondering.

De vreemdelingen zouden met hunne

"Wapenen , vendels , en roerende goede

-

ren
t
en vijfftukken gefchuts uittrek-,

leder hopman zou drie paerden met
zich mogen nemen.

Muftifa zou den belegerden van oor'

loghsfchepen voorzien , om daer mee na.

het eilant Kandien over te varen.

Die "geilden blijven , zouden by hun-

ne vryheden en voorrechten behouden

foorden , en veiligh en vredigh hunne

goederen gebruiken , en in d'oejfening van
hunnen Godsdienflgeen geTvelt noch over'

laji lyden.

Alle
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Alk deze punten wierden by Mu-

ftafa. toegeftaen , en met zijn eigc hant

ondertekent.

Aenftonts wierden galeyen en andere

fchepen , door Muftafa , in de haven ge-

il ü S.

Francesko Strato , kapitein Hektor van

Brefcia , kapitein Girolimo Ai Sacile , en

met andere edelen , en vijftigh foldaten,

uit de ftad. De.krijgsbevelhebbers had-

den Qechts een degen op zijde, en de

zonden : waer in datelijk de foldaten be- foldaten een roer op fchouder. Zy tra

gonnen te (tappen: gelijk ook d'adcl den in het paviljoen van Muftafa: van

en krijgsbevelhebbers zeer verlangden

om weg te trekken.

Den vijftienden van Oogftmaent

,

des uchtens ., zond Braoad'mo her-

toah Ntflor Martinengo , met eenen

brief aen Muftafa , by den welken hy

hem verwittighde , dat hy dien zelven

avont by hem zoude komen , om hem
de (ïeutelen der ftad over te leveren , en

zekeren edelman Tiepelo of Tipulus , in

het kafteel laren ; biddende derhal-

ven , dat , by zijn afwezen ,
gene fchade

aen de meniéhen , en aen de ftad mocht

gefchieden.

De Turken, gedurende den tijt van

ftilftant, bewezen den belegerden alle

vrientfehap , en toonden hen , zonder

eenige achterdocht van fnoo bedrijf,

grote heufcheit, zoowel in woorden,

als in werken.

UUuftafa zelf antwoorde her-

togh Neftor Martinengo terftont , by

monde , op dien brief aldus. Hy zou

weerom gaen , en zeggen aen dien edel

moedigen Bragadiao , die hem gezon-

'

den had , dat hy by hem na zijn wel-

gevallen zoude overkomen : want hy

zeer begerigh was, hem, om zijne waer-

digheit en kloekmoedigheit, te zien , en

horen fpreken , die hy in hem , en in

zijne andere kapiteins en foldaten be-

proeft had: van welker dapperheiten

ftoutmoedigheit hy altijt allerwege met

lofzou fpreken , daer gelegentheit zou

voorvallen om van te fpreken.

Eindelijk zou hy aen geen ding heb-

ben te twijfelen , dewijl hy in generlei

wijze zou lijden , dat aen icmant, die na

hem in de ftad bleef, eenighgewelt of

overlaft zou gefchieden.

Aldus quam hertogh Neftor M*rtu
nengo te ruch in de ftad , en deed ver-

flagh van zijn wedervaren aen Braga-

dino.

Des nachts dan, ontrent te vier uu-
ren

, quamen Bragadino , verzelt met
L. Baglione , Alvigi Martinengo , Gio

Antonio guirini, ^yfndrea, Bragadino,

kapitein Karlo Ragonasko , kapitein

wien zy alle in 't begin heufchelijk wier-

den ontfangen, en geboden by hem neer

te zitten. Voorts fprak hy met hen een

wijle van verfcheide zaken , en viel van
het een op het ander , en prees hen, o ver
hunne kloekmoedigheit en dapperheit,

in het verdedigen der ftad. Maer het

leed niet lang of Muftafa betighte Bra-

gadino met ontrou : en leide hem val-

Icheiijk te la ft, dat hy eenen van zijne

flaven , geduurende den ftilftant van
wapenen, had doen doden.

Muftafa zich daer over vergramt to-

nende , beval hen alle te knevelen

en binden. Zy dus ontwapent ( want
zy mochten toen in zijn paviljoen met
hunne vorige wapenen niet komen ) en

gebonden , werden een by een öp de

plaetfe voor zijn paviljoen geleit , en
alle aenftonts voor zijne voeten op ftuk-

ken gehouwen.

Eindelijk, en de laefte van alle,

wiert Bragadino zelven, (die ook, als

alle d'andere, gek nevelt was, en dien zy

tot twee en driemael toe dwongen , den

hals uit te fteken, als ofhy zou onthooft

worden) neus en ooren afgcfneden.Toen

dedert zy hem zeer verfmadelijk opde
aerde uitgeftrekt leggen : met wien Mu-
ftafa fprak, en op den naem des Zalig-

makers, met fcheltwoorden , uitvoer

,

vragende hem , waer is nu uw chriftus ?

dat hy u niet helpe. Op al het welk Bra-

gadino zijn zwijgen deed.

Herkoles Martinengo , die voor gyze-
laer gezonden , en ook zoo geknevelt

was , wert by eenen van Muftafas ge-

lubden verborgen , ter tijt toe zijne

woede over was. Daer na wert hem het

leven gefchonken , en tot een flave van

die gelubden gemaekt.

De Grieken , die onder het paviljoen

van Muftafa waren , wierden niet aenge-

rackt.Alle de foldaten,die op het velt ge-

vonden wierden, en allerlei flag van Kri-

ftenen,ren getale van drie hondert,wier-

den aenftonts ter neer gehouwen. De
Kriften foldaten.die een weinig te voren

gefcheept waren , wierden aen yzere ke-

tenen



C Y P R Ü
tenen geknevek en gekluifterr.

Den tweeden dagh, na dit moor-

den ,• den zeventienden van ooghft-

maent , trad Mujlafa d'eerQe in de

ftad, en deed den hopman of krijgs-

bevelhebber Tiopolo , die in de ftad

gebleven was , en de weerkomfte

van Bragadino verwaghte, ophangen.

Den volgenden dagh , des vry-

daghs, de Zabbathdagh der Turken,

wiert Bragadino , in tegenwoordig-

heit van Muftafa, na debateryen ge-

braght, die tegen de ftad opgewor-

pen waren , en gedwongen twee

manden met aerde, d'eene op zijne

ruch , en d'andere in zijne hant , fia-

velijk,na ieder baterye aen de bres te

brengen , en d'aerde kuflen , zoo

dikwils hy voor by Muftafa quam .

Ook beval Muftafa hem door de gan-

iche ftad , onder het geluit van trom-

mels en trompetten, te leiden. Daer-

na wiert Bragadino aen den zeekant

gebraght, en op een leunftoel geftelt,

met eenekrone aen zijne voeten, en

toen aen de grote ree van eenegaley

vaft gemaekt, en opgehezen , om
hem des te beter voor alle de K.ri-

ften krijgsknechten en (laven , die

reeds in de haven gefcheept waren,

ten toone te ftellen. Daerna wiert

hy neergelaten , en na de merkt-

plaetfe gebraght , daer zy hem naekt

uittrokken en aen de kake zetten, en

zeer wredelijk en fel floegen. Al het

welk hy met eene grote ftantvaftig-

heit uitftont , zonder het minfte

zijn gelaet te verroeren : ja hy be-

fchrobde Muftafa üommoedelijk , en

fprak met grote fchande van zijn

yerradelijken handel enbedrijl, in

het breken van zijne trouwe en be-

lofte. Eindelijk wiert Bragadino, door
eenen beul , een Jood , levendigh ge-

vilt, en dehuit metftrooopgevult,

en aenftonts aen de fpriet van eene

galey of fuft opgehangen , en alzoo

langs de kuft van Syrië omgevoert:

ten einde alle d'aenzeegelege volken

zouden zien en weten , wie hy ware.

Het dood lichaem wiert gevieren-

deelt , en de vierftukkenopde vier

eerfte bolwerken der ftad geplant.

Na verloop van eenige jaren heb-

ben zijn broeder Antonis en zonen de

huit voor veel gelts vanden groten

heer geloft,an naVenetien gevoert,en

b. 91

die in een marmere kift inde kerke

van S.Johan en Paul doen begraven,

met het volgend opfchrift, toteeri

eeuwige gedachtenis , en tuighteken

des vaders , daer byte voegen.

D. O. P.

M. ANTONII BRAGADINI
DUM PRO FIDE ET PATRIA
BELLO CYPRIO SALAMIN^E
CONTRA TURCAS CONSTANTER
FORTI TERQ. CURAM PRINCIPEM
SUSTINERET LONGA OBSIDIONE
VICTI A PERFIDA HOSTIS
MAN U IPSO VIVO AC
INTREPIDE SUFFERENTE

DETRACTA PELLIS.
ANN. SAL. eiD id lxxi xv. KALEND.
SEPT. ANTON. FRATRIS OPERA ET
IMPENSA BYSANTIO HUC

ADVECTA.
ATQÜE HIC A MARCO HERMOLAO
ANTONIOQUE, FILIIS PIENTISSIMIS,
ADSUMMI DEI, PATRI£,
PATERNIQJJE NOMINIS GLORI-

AM SEMPITERNAM.
POSITA

AnnoSal. cio 10 lxxxvi. VIXIT Ann. xlvi.

Dat is:

Aen God-, de befte en machtigh(le-

De buit van Markus Antonis Braga-

dim , wanneer die , tot voorftant van het

geloof en vaderlant , in den Cyprifchen

oorlog te * Salamine tegen de Turkenflant-

vaftigh en kloekmoedigh , het opperbewint
magu '

had, en in een lang belegh overwonnen wast

door de hant des meinedigen vyants hem
levendighy zonder zich verzaeght te tonen ,

afgetrokken , in hetjaer des Zalighma-

kers vijftien honden een en zeventigh

,

den zeventienden van Herfftmaent: en door

vlijt en onkofte van den broeder Antonis

uit Kmftantinopolen herwaerts gebraght:

en hier van de zeer godvruchtige 'ZOO"

nen , Markus Hermolaus , en Antonis ,

tot een eeuwige glorie van den hooghften

God, vaderlant en vaderlijken naem, ge-

kit , op hetjaer des Zalighmakers vijftien

hondert zes en negentigh. Hy heeftgeleefi

zes en veertigh jaren.

* Nu Fè-

Muftafa deed de graven en lijkfteden

in de kerke van 5. Nikolaes openen, ere

de benen der doden uitgraven , en op
de vuilnishopen fmijten. Hy beval

ook alle de beelden en altaren ter

neer te werpen.

Vijf oorzaken worden by eenige

geftelt, waerom Muftafa zoo gewel-

dig tegen de ftad , en inzonderheid

tegen het opperhooft Bragadino en

andere krijgsbevelhebbers woede.

Hy had vooreerft aen zijne krijgs-

knecht
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knechten belooft hen de ftad ten

roof te zullen geven : doch wiert

door het verdragh gedwongen hen

daer van te beroven.

Ten tweden : hy had meer als ze-

ventig duizent man in dat beleg ver-

looren: dies hy die finerte door de

doot der genen, die hen doen fneu-

velen hadden, wilde verzaghten.

Ten derde,het verdroot hem gewel-

digh in zijne tente Bragandino te zien

komen, meerindegedaente en ftaet

van eenen overwinnaer, als vanee-

nen , die genade verzocht. Ten
vierde , zoo had keizer Selim Muflafa

gedreight het hooft te doen afhou-

wen , indien hy de ftad Famagufta niet

veroverde.

Na het veroveren van de ftad Niko-

fia , Famagufla , en na het innemen van

het kafteel Ceraunia , by verdragh ,

ftont voorde Turken de toegang toe

al de andere ftedekens en dorpen

open: want dewijl die met gene bol-

werken of veftingengefterkt, noch

met krijgsbezettingen voorzien wa-

ren , zoo kondenze genen ftorm

uitftaemzulx dezelve zonder flagh of

floot, in handen der Turken vervie-

len.

Aldus quam het ganfeh eilant Cy-

prus onder het gebiet van den l urk-

fchen keizer Sehm , na de Venetianen

het zelve een reex van hondert en

tien jaren bezeten hadden.

Het ganfeh eilant van Cyprus ftaet

van wegenden groten Heer, onder

beftier vaneenen Beglerbey ofBafla,

die zijn hof en woonftede in de ftad

Nikofia hout. Hy gebiet niet alleen-

lijk over alle d'inwoonders des ei-

lants, maer ook over alle dandere
Turkfche overheden , alsSansjak-

ken, Beys, Kadifen , en over al het

krijgsvolk, zoo te voet,als te paerde,

en beftiert, als opperhooft , het gan-

fche eilant, na de Turkfche wijze,

wetten en gewoonte.

Wanneer de BafFa van Cyprus de
ftad van Famagujia wil bezightigen

,

v
avern

' danlaet hy des denBey, diealdaer

het gebiet voert , verwittigen.

Het ftaet in de maght van den Bey,

indien hy het dienftigh oordeelt te

zijn , hem den ingang ter ftad af te

flaen : het welk by wijle ook gefchiet.

Beftie-

ring.

RUS.
Cyprus wort by eenigen voor het

Ri
,

twalefde van de twee en twintigh

lantvooghdyfehappen gerekent, daer

het lant van den groten Heer ver-

deelt is.

Cyprus is de zevende Beglerbeg- c
likz van A(ïe , zoodanige twee en

twintigh de Grote Heer in dat ge-

wefc bezit: gelijk in Afrika vijf, én

in Europa acht : want het gantfeh

Turkfch rijk is in vijf en dertigh Beg-
lerbegiiks verdeilt. Deze Begler-

begliks zijn eigentlijk algemene
heerfchappyen , die elk een zeker

getal v-an Beglikz , dat zijn provin-

ciën of lantlchappen , onder zich

begrijpen. ,

Het Beglerbeglikz van Cyprus heeft

zeven lantfehappen onder zich.

Over elk Beglerbeglikz gebiet ie-

mant, van wegen den groten Heer,
met den titel van Beglerbey .- want
die over een Beglerbeglikz gebiet,

wort Beglerbey genoemt : dat zoo
vcelgezeit is, als Heer derHeeren.
De voornaemfte koopwaren des Koopwa

eilants beftaen in katoenen , wolle

,

ren-

dimiten , fouda , zout, gewaterde
kamelotten en zijde:hoewel de zijde

aldaer niet zeer fraei noch in groten

ovetvloet valt. Maer de Cyprife wol-
le en katoenen zijn de fchoonfteen

befte van de ganfche Levant of
O ofte.

De voornaemfte handel en laed-

plaetfen zijn in twee grote aenzeege-

Iege dorpen, als Salinas hnLimiffol-

Demeefte inwoonders des eilants

zijn Grieken: de reft Turken , Mo-
ren, Joden, Neftorianen, Jakobi-

ners en andere tongen.

Het eilant Cyprus heeft eertij ts vele

geleerde , en ook heilige mannen
voortgebraght. D'Apoftel Bamabas

zelf was een Cyprier van geflaghte ^"or '»

of afkomfte : gelijk ook door hem
én andere Apoftelen de eilanders

van Cyprus het Evangelie en K riften A<ft r.c

geloof ontfingen. Men zeidtookdat v -xi-»«

het lijk of geraemte van Bamabas,

ten tijde van keizer Anajlafias , of^^
vanZeno, met het Evangelie boek §u id.

van S. Mattheus op zijn borft, en door

de hant van Bamabas gefch reven , on-
der eenen Shit Jansbroot boom gevon-

den zy.

Eilant Rho-
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Eilant %hodoï.

HEt c'ihnt Rhodos ofRhodus^lzo van

over ouds by de Feniciers , Grie-

ken en Latijnen genaemt, wort noch

heden by de Italianen Rbodo , by de

Franfche en Engelfche Rhodes , en by

de onzen Rhodos oïRhodus ; maer by de

Turken en Grieken Rodes ofRodifia ge-

heten 5 hoewel Diodocr het ook in 't

Griekfch Rhodia noemt.

In 't begin ofte voore wiert dit ei-

lant , eer het den naem van Rhodos

had , Ophiufa , Stadia , Telchinis , Pe-

lagia , Afteria , ejEtrea , Atabyria , na

den berg Atabyris, ookTrinakria , dat

is driehoek kig, van wegen deiTelfs ge-

tuite , 1'oëjfa , Makaria , dat is, gelukza-

ligh , Oloëffa en Korymbia genoemt.

Rhodos wortbyeenige voor een Fe-

nicifch woort gehouden > ( want de
' Feniciers hebben ook eertijts dit eilant

bewoont en bezeten) en een Jlang uit-

geleit, gelijk ook Jarod by de ,>yriers

en Chaldeen een flang bediet: waer

voor de feniciers in 't kort Red zeiden.

Dies was by de Feniciers Gezirath Rod ,

(waer van de Grieken Rhodos gefmeet

hebben ,) eilant des Jl*ngs gezeit. Want
Ge&iraih betêkendt by de Feniciers,

Syriers , Chaldeen , en zelfs by de Ara-

bieren een eilant. Rhodos nu wert Ge-

zirath Rod , dat is, een eilant <les (langs,

by de Feniciers genoemt, van wegen

de grote meenighteder flangen, die in

oude tijden op dat eilant hielden , en

Vele inwoonders deden fneuvelen

Waerom ook in een Zeiven zin Rhodos
,

by de Grieken , Ophiufa , dat is flangh-

achtigh, genoemt was : alzoo Ofhts op
't Griekfch een flang bediet.

Zoo andere willen zou namaels 'het

êitemfetepon*X&0/A>$ genoemt zijn; de-

wijl in het opdetven ~ der» gromveften

vnrtLfrtdas , een van de 'drie oudfte fte-

den des eilants, een ftdeöf kelk van ee-

! ne zilvere of kopere roze gevonden
' -Wert : want eene roze wort op
't Griekfch Rhodos genoemt. Hierom
hebben ookde R hodiers eene roze, als

een teken of wapen der ftad , op d eene

ïijde van: hunne penningen by ouds

«toen flaen: en op de verkeerde zijde

-het beeld der zon ne,een ftraknd hooft,

met dit opfehnft in 't Griekfch, PO-

A 1 Q. N , dat is, van de Rhodiers. Men
ziet nu noch zeer vele zoodanige ael-

oude kopereen zilvere penningen.

Doch de zon,zoo men de fabelen der bia-

ouden gelooven magh , zou dit eilant
|J£

or '

na Rhodus , die op haar verlieft was , al-

zoo genoemt hebben. Rhodus was een

dochter van Neptuin en Halia , welke

Halia de zufter der Telchiners was , die

de eerfte en oudfte inwoonders des

eilants waren : na wien het ook Telchi-

nis genoemt wiert.

By Pindarus wort Rhodos op

't Griekfch Tripolis Nafts , dat is drie-

fiadt-eilant genoemt; dewijl het by

ouds drie fteden had , als Lindos, Jaly-

fos en Kamiros.

Het leit in de lengte van "tNoorde Geic-

na 't Zuide, ovaelswijze uitgeftrekt, gewhei^

en in de Karpatifche zee.

Het heeft het vaft lant van Anatolie

of klein Afie , het naefte , ten Noor-
den : het eilant Cyprus^ ten Zuid-Oofte:

het eilant Kandia, ten Zuid-Wefte,d'ei-

landen van d'Archipel , ten Noord-
wefte, op verfcheide afftanden $ -na de

verfcheide gelegentheit der-eilanden ,en

deKuft van Barbaryeten Zuide: tewe-
ten, het leit met zijn Noord- Ooft eind,

ofNoord-Ooft hoek, daer neffensdc

ftad Rhodus gelegen is,ten Zuide naulix

drie Duitfche mijlen van het vaft lant

van klein Ajïe , recht tegen over Porto

Cavallero, een hoek van die zee.kuft,

met een zee-ftrate van een zelve wijte

tuflehen beide : hoewel andere den af- Totcacfai

ftant of tuffchen-wijte, op vijfentwin*

tigh Italiaenfche, dat zijn zes Duitfche

mijlen en een vierendeel , en andere op
zeven Franfche mijlen begroten , enee-

nige op acht -Italiaenfche mijlen ,- (te re-

kenen vaïYifcfvirmordi een ftad van Lyeie
y

in klein Afie) brengen. Geli jk Plinius

Kreff

a

, een haven van' klein Afie , nu
Porto CUalfet&n genoemt , twintigh

du-kent fchreden , dat zijn twintigh Ita-

liaenfchc of vijf Duitièhe mijlen » van

het eilant Rhodus ftelt.

DeZuithoekdes eilants leit ontrent

zeven Duitfche mijlen van de Noord-
Ooft hoek van het eilant Scarpanto , en

de Ooft-hoek acht en veertigh Duit-

fche mijlen van Baffa , de Zuid-Weft

A hoek
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hoek van het eilant Cyprus , of honderr

en zeftigh duizent fchreden, volgens

Flinttis , dat zijn honderten zeftigh lta-

liaenfche,ofeen en veertighen een hal-

ve Duitfche mijlen van Capo Krio , of

Hikr , een lange VVefte , ofuitftekende

hoek van klem Ajie $ hoewel Rhodus in

dezee-kaerten niet meer als zeven of

acht Duitfche mijlen van daer geftelt

wort , en zeven en dertigh Franfche

mijlen van het eilant Lango, welk tien

Franfche mijlen van Capo Krio leit.

Het leit op de Noorder brete van

zes en dertigh graden en zeven en vijf-

tig minuiten ;en byna op een zelve bre-

te met het eilant Cyprus.

. Jftdorus ftelt , by Flinius , het eilant

Rhodus vijfhondert en acht en zeventig

duizent (chrcden,en Eratho/te»es,by de

zeiven Flinius, vier hondert duizent en

negen en zeftig duizent fchreden , van

de üadt i^Alexandria, 'mEgypten.

Duizent fchreden worden op een

Italiaenfche , en vier duizent op een

gemene Duitfche mijle gerekent.

Baarti-: In de zeekaerten wort het eilant Rho-

dus ontrent tachentigh, en by andere

xintrent zeventigh Duitfche mijlen ten

Noord-Wefte van de ftad Alexandria,

in Egypten
, geftelt.

. Strabo ftelt de fchipvaert van Ale-

xandria na het eilant Rhodus , in rechte

lijn , met den vloet des Nijls.

De ronte en omtrek des eilants wort

by de nieuwe fchrijvers verfcheident-

lijk geftelt: want eenige brengen dien

rorcarfi. op hondert vijfen twintigh,.ofhondert

en veertigh : andere op hondert en

tachentigh , en zommige flechts op
Cezy. zeftigh Italiaenfche : en andere op

twintigh Duitfche , en eenigen op vecr-

Stokhov.- tigh Franfche mijlen , dat zijn vier en

twintigh Duitfche mijlen.

De lengte wort by eenigen op tien,en

de. brete op vijf duitfche mijlen begroot.

Strabo brengt den omtrek op negen
hondert en twintigh ftadien , dat zijn

hondert en vijftien duizent fchreden

,

of hondert en vijftien Italiaenfche mij-

len. Plinius begroot den omtrek op
hondert en dertigh , en Jfidorus, by Fli-

nius, op hondert en drie duizent fchre-

den : dies ook de ouden , in het ftellen

van de grote des omtreks, van elkande-
Gemin

. ren verfchillen. Delamrhfte da°h op dit

eilant is van veertien en een half uuren.

Giote.

Het eilant Rhodus was van overlang

,

zoo Flinius fchrijft,beroemr,die Rhodus

hcrlchoonfteen vrye Rhodus noemt.

Het eilant Rhodus wort by de ouden Be-

voor het eilant van de zon gehouden» [
ocint*

° neic va

en was door.hen aen de zon geheilight i,et ci-

en toegewijdt : gelijk het eilant Cyprus, la" :

aen Venus , als Pindarus en Dis Chryfo-

ftomus getuigen.

In dien zin doet zeker Antiphiltts in Anu

dit eilant aldus fpreken: Gelijk ik Rho- '°^ E
*

dos eert ijts het eilant der zonivas, alfeo Grec.

ben ik nu des Keizers eilant. Mani- llb '•

lius fpreekt het aldus aen : Ghy zijt y»a- J^.
relijk het eilant der zon, en gantfeh daer L 'b - f

•

aen geheiligt.

Hierom noemt Lukanus het eilant

Rhodos, het Fhebeia , of Fheheefch Rho- "1

dos , en ook Helias : want gelijk Fhebus

by de Poëten , alzoo bediet Helias by

de Grieken de zon. Ookfchrijfthy dat

Rhodos warelijk de ftad der zonne zy.

Ook ftont op Rhodos , en in de ftad

Rhodos , de wagen der zon , dien Kajus

Kajfius aldaer liet blijven ; niet te-

genftaende hy , na het veroveren van

de ftad Rhodos,zl\c de tempel-giften van

daer vervoerde.

Ten zeiven inzighte was ook op dat

eilant , en in de oude ftad Rhodus , een

groot zonnen- beeldt, of Kolojfus , de

zontcreere, opgerecht: welk beeldt

Straho het Kolojfus der zon noemt.

Men zcit dit eilant hierom aen de

zon zou toegewijdt zijn 5 dewijl dezel-

ve daer een byzortdere zorge voor-

draeght , uit oorzake geen dagh in

'tgantlchejaer voorbygaer, of de zon

befchijnt het eilant: als Solinus fchrijft.

Ofnoit, gelijk Flinius fchrijft , wert'er

de lucht met zulke wolken betrokken ,

dat op eeniger ftonde de zon niet gezien

wort.

Het eilant Rhodos wert by de oude

Grieken en Latijnen , om deflelfs

luftigheit , en vruchtbaerheit, met ver-

fcheide lof en eertijtelen befchoncken.

By den Poëet Katullus wort dit ei- in E P i-

lant het edel Rhodos , by Horatius en §ram
.

ra "

Martialis op 't Latijn , Clara Rhodos , ^
dat is, Beroemt Rhodos

,
gebynaemt ;

hoewel het woort clara , ook helder of

klaer, kan uitgeleit worden : en dit ei-

lant hierom alzoo zou bygenaemt zijn,

van wegen de zon , die aldaer altijt, vol-

gens Plmius, ca Solinus, gezien wort.

Ste-
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Het eilant Rhodus is altijt voor een

van de voornaemfte eilanden , en voor

de roze van de Middellantfchc zee er-

kent.

Siephanus noemt Rhodos het allet-

deurlughtighfte, en Plinius het aller-

lchoonfte eilant.

Het was by ouds onder de Aziati-

fehe eilanden van de Middellantfche

zee, behalve Lesbos en Cyprus^tt voor-

naemlte en treffclijkfte van allen , en

de moeder van alle wetenfchappen , en

opgepropt van rijkdommen.

Het wor t by Diodoor en UMela , om
defielfs luftigheit en heilzaemheit, on-

der die eilanden gerekent, die eertijts

op 't Grieks Macarien, dat is, de ge-

lukzalige genoemt wierden.

Het eilant Rhodos, als ook Belos,

wort van de ouden, en onder andere

van Plinius gezeit, uit zee ontftaen ,bf

opgedoken te zijn : gelijk ook Filo in de

volgende woorden getuight : Zekerlijk

de * zee , naer men zeidt, is gelaeght.

Getuigen zijn de aenzienlijkfte , beroem-

de , en vermderfte eilanden , Rhodos en
' Delos : want die Tfarcn by ouds verbor-

gen, en gierden met de zee overfpoelt.

Maer na dien tijt , "Wanneer de zee al-

lengs verminderde , doken zy op , en qua-

men te voorfchijn : gelijk de hiftorien, die

daer van gefchreven hebben
, getuigen.

Aldus zingt ook Pindarus: De oude

reden der menfehen melden , dat toen

noch niet , Tvanneer Jupiter, en d'onfierf-

fclijken het aertrijk deUden , het eilant

Rhoios in de Pontifche zee verfchenen

Tvas ; maer in de zilte diepte verborgen

lagh : en daer na met de vochtige zee op-

schoot.

Het zelve gedenken ook a Herakli-

des ,
b
Arifiides ,

c en Ammianus Mar-
cellinus.

Hierom is dit eilant mifichien by
ouds Pelagia, dat is, Zeeachtigh, uit-

ftekenheits halven gebynoemt.
LiE>- Het eilant Rhodus fchiet en fteekt

met vier voorname uithoeken of ka-

pen in zee.

De Zuid-Ooft hoek heet nu Capo S.

thoek Giovani of Gioano , en is een lage hoek

,

kapen en leit op vijfen dertigh graden en veer-

tig minuiten,noorder brete Buiten deze
hoek leit een klein eilandeken in zee,

meteen vuur-torèn daer op. De Zuid-

hoek heet Capo Tranquillo , en leit tc-

ilra

llM.
:ref-

|bl.

lln

ho-
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gen over, en beooflen een klein eilan-

deken S. Katharina , zeven mijlen van

de Noord-Ooft . hoek van het eilant

Scarpanto , en Zuid-Zuid-Weft , zeven

mijlen van het eilant Karavi. De Wef-
ter hoek heet Capo Kandura. Bcooften

deze kaep valt een boght lantwaert in,

daer een haven is. De oofthoek heet Cape

Lindo, na de aeloude ftadt Lindus , daer

zy neftens leit. Een veltftuks-fchcut van
Capo Lindo , leit een hoge klip in zee.

Aen de zelve ooft-zijde, niet verre van

ftrant, en drie mijlen van de üid Rho-

dus, leit eene uithoek , Bo genoemt.

Een weinigh bcnoorde de ftad Rho-
dus , leit de Noord-Ooft hoek van het

eilant Rhodus, welke een lage zanthoek ,

en rontom in zee fchoon is , daer drie

wint-meulens op ftaen.

Dicht aen deze hoek is eene grote

inbocht, waer over men die van verre

uit zee, voorde haven van de ftad if/w-

dus zou mogen aenzien : maer zy is die

niet : want men ziet aldaer de ftad niet

open, gelijk inde haven van de ftad

Rhodus ,maer van achteren.

De Noord - Weftkuft van Rhodus
heeft in zee een fchone zantkuft , en
meeft over al diep genocch.

By d'ouden , als Stephantu getuigt,

wort eene uithoek van Rhodus , met na-
me Melantia gedaght.en by de ftad Ka-
miros, aen de Zuyd-zijde geftelt : gelijk

op de Noord-zijde een uithoek Panos.

Op het ganfche cilant is niet meer als

eene riviere of vliet , Gadura of * Kan-
dura genoemt ; hoewel onbevaerbacr

:

want men kan'er met geen fchepen

inkomen. Op de heuvelen en vlakten

zijn evenwel vele en luftige bronnen.

Inejfa (ook Efus, ) is een bron van

Rhodus.

De hoogde bergh op Rhodus , was
by de ouden Atabyris , of Atabyrion

,

oiAtabyron genoemt, op Wiens kruin

i^Althemenes , wanneer hy uit zijn va*

derlant * Kreta gevlucht was , en zich

op Rhodos met der woon ter neer gefla-

gen had, eenen tempel , of kapel, of
* altaer , ter eere van den Atabyrifchen

Jupijn, geboüwt had.

De bergh ^Atabyris of K^ftabyron ,

was, volgens Stephanus, alzoo na ze-

keren Telchines K^ftabyrius , een der

aeloude inwoonders, genoemt. Ofmif-

fchien hebbende Feniciers, die dit ei-

A 2 lant

PtokmJ

Rivie-

ren.

* Por-

cach.

PhycHS.

Vib,

Bergh

Ataby-

ris.

Strab.

Diod.

Pindar.

* nu
Kandia.

* Apol-

lod.
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c.6.

vf. 14-

Bachart.

lantdikwilsacndeden, dezen bergh na

par<%. de ftad Atabyron , en in de Schrift Tha-

bor geheten , in het heilige lant gele-

gen , alzoo genoemt.

Op defen bergh waren, zoo Tzet-

zes uit Pindarus en Kallimachus ge-

taight, by oüds kopere koejen , die ge -

menelijk begonnen te loejen , als Rho-

dus. een ramp of onheil zou overko-

men.

Dit fchijnt een Fenicifche fabel te

zijn: want de Feniciers deden byouds

dikwils het eilant Rhcdus aen. Te we-

ten in den tempel vanden Atabyrïfchen

Jupiter was zeker Priefter, diedeaen-

ftaende rampen en onheilen te voore

fpelde , en verwittighde , en op 't Feni-

cifch Aluf Menaches genoemt vviert :

dewijl nu deze woorden dubbeizinnigh

zijn , en een leeraer of geleider , of of-

fer "ivicbelaer , en ook een os van

kofer bedieden , zoo is hier uit mif-

fchien aenleiding tot deze fabel gege-

ven.

Na dezen bergh Atabyrius wert

ook het eilant Atabyria genoemt.

Bergh Deze bergh wort nu Filermo, of Ti-

Fii«- lerimo genoemt , en leit een halve Duit-

fche mijlevandeftad.RW#j : op den

welken de Turkfche Keizer Sclyman,

wanneer hy die ftad , des jaers vijftien

hondert twee en twintigh,belegert had

,

een vefting of kafteel deed bouwen
,

om daer van de ftad te befchieten , en

van naby de ftedelingente befpieden

:

hoewel eenige willen , dat hy dien

bergh aldaer van aerde had doen op-

werpen.

rim. in het midden des eilants leit een

bergh Althemira , of Arthemita , ge-

noemt : en aen het Noord eind, niet

verre van de ftad Rhodus , een an-

dere , nu Monte S. Stephanus gehe-

ten.

Achabates is een hooge bergh van

Rhodus , op wiens top een tempel van

Jupi/n (tont.

De lucht is op dit eilant wonder
zaght en getempert : dewijl die, door de

geduurigeftralen en glans der zonne,
gcheldert en gezuivert ' wort : want
noit, zoo Ritmus fchrijft, is de lucht

op Rhodus, met zulke wolken betrok-

ken, dat op eenige ftonde de zon niet

gezien wort. Of gelijk Solimts , een
na-apcr Van Pliniu* , fchrijft : Noit

duur.

Lucht.

is'er de hemel of lucht zoo Tvolkigh , dat

Rhodus niet in de zon (of z,onnefchijn)

leit.

Hier door zijn'er de bomen altijt

met groen loof beladen , en verbeelden

eenegeduurige Lente.

Men heeft'er allerlei vruchtboomen Stoio

inovervloet: inzonderheit wijnftok- k™-

ken, olijf, citroen, oranje, granaten,

en vijgeboomen,en meer andere boom-
en aert-vruchten.

De lantftreke is berghachtigh , waer.

door aldaer niet genoechzaem koren

groeit , tot voetfel der inwoonders;

maer vee, vruchten, en allerlei flagh

van kruiden en wortelen, zoo totlijfs

onderhout., als genezing der zieke,

vallener in overvloet.

De gront des aertrijks is zandigh, porca(

hoewel vet en vruchtbaer , en heeft

grasrijke weiden : doch geeft weinigh

graenen.

De Griekfche of Kriften inwoon-
ders bebouwen de wijnbergen , en flaen

de hoven en lantbomv naerftelik ga:

en komen het gebrek der natuure te

baet.

Óp het eilant Rhodus houden genepiia;

arenden.

Deoudfteenberoemfteftcdendesei- . ,

lants waren drie in getale , als Lmdos , ftedeu

Jalyfos en Kamyros. Ook melt Plinius ,
™"

dat Rhodus , door de fteden Lindus , dus<

Jalyfos en Kamiros bewoont was : maer
by zijnen tijt,door Rhodus. Deze fteden,

cra °'

zoo Strabo getuight , waren door deLib.14

drie zoonen van Cerhfhus ,
(een zoon

dec Heliaden) en Cy^//>/><?,gefticht, en

alzoo na hen genoemt : hoewel andere

willen, dat Tlefolemus , zoon van Her- D
kules , die zoude gefticht , en na eenige door.

van de dochters van Danaus. die te Lin-

dos aen een peft overleden waren
, ge-

noemt hebben.

Stefhanus maekt Cerkaphus een zoon
van bleus.

Eenige ftellen de Donets tot ftieh-
Konon

ters der fteden Lmdos
, Jalyfus en Apud.

Kamirus : en zommige Althemenes ,
phot-

zoon van Ciffus , na-neef van Heriu-

les.

Wanneer men van de ftad Rhodos Straba

zeilde , en het eilant op de rechte hant

liet leggen, wasdeeerfteftadt Lindos.

Zy lagh op eenen bergh geftight , en

ftrektc zeer verre na 't Zuiden, en al-

ler-
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krmecft na AlexandrU, een ftad van I

:c- £gyj>te. InZ,/»^ waseendeurluchtige

kapel oftempel van-de Lindifche Mi-

nerva , een werk of gebou van de Da-

naïden, ofdochters van Danaus.

Dees is dezelve tempel,dien Danaus,

koning der Argi vers,en broeder van E-

gyptW!,zoo Diodoor verhaelt,aldaer zou

gefticht hebben : want Danaus fzeit

hy) vlughte met zijne dochters uit E-

gypten , en zeilde na Lindos , een ftad

op Rhodia ,, daer hy van de inlanders

ontfangen wert. Hy ftichte eenen tem-

pel van Minerva, en wijde daer in het

beek der goddin toe. Herodoot fchrijft

de ftichting van de tempel van Miner-

va , in Lindos, de dochters van Danaus

toe , die den zelven ftichten, wan-

neer zy ,
gevlught voor de zoonen van

Egyptus, aldaer aenquamen..

In den tempel van de Lindifche Mi-

nerva hadden zy het zevende Olym-

pifch lierdicht van Pindarus , gefchree-

ven met vergulde letteren , ter eere van

Pindarus > of Diagoras, tóege wijdt.

Wel eer ftonden voor de deuren des

tempels van het raethuis te Konjianti-

Tispolen , de beelden van Jupfjn en Mi-
nerva ,op ftenen voetftallen , in zooda-

nige geftalte , als zy noch ten tijde van

Zofimus gezien wierden. Men zeit het

)

etr
' een beek van den Dodoneefchen Ju-

pijn, en het ander, het beek van Mi-

nerva was , dat eerti jts in Lindos opge-

.

ra
" recht ftont. Wanneer nu dees tempel

onder de Griekfchc keizers , Arkadim

en Honorius , of, volgens Zonaras , on-

der den <3riekfchen keizer Bajiliskos,

door de brant ganfeh verflonden, en

rot een puinhoop geworden was,zo ge-

droegh het gemeen gevoelen , dat Ook
deze zelve beelden tot affchè geworden

waren. Maer na de plaetfe opgeruimt,

en tot den heropbouw bequaem ge-

maekt was, wees die aen, dat alleen

de beelden dier goden , beter dan het

ganfeh vernielt werk geweeft waren.

Uit welk fchrijven vznZoJimus blijkt

,

dat die beelden door den brant on-

gefchonden zouden overgebleven zijn.

Kadmus vereerde de Lindifche Mi-

nerva met toegewijde gefchetiken

,

.' waer onder een gedenkwaerdige ou-

werwetfe kopere ketel was , of na den

ouden zwier gemaekt , en had een op-

fchrift met Fenicifche letteren.

DOS. 5

Namaels heeft Amajis , koning van Herod.

Egypten, aen Minerva, te Lindos, twee llb - 2 -

fteene beelden , en een beziens waerdi-

gen linnen borftrok toegewijdt : niet

om eenige gaftvryheit ; maer dewijl de

dochters van Danaus gezeidt wierden

,

de tempel van Minerva te Lindos ge-

dicht te hebben , wanneer zy voor de

zoonen van Egyptus , broeder van Vo- DiotL

naus , gevlught waren.

Elk draet van deze rok beftont , zoo
Vlinius getuight , uit drie hondert en

vijftigh draden : 't welk de Roomfche
Burgermeefter CMutianus by Plinius

zeidt felf bevonden te hebben : waer

van noch ten tijde van Plinius, volgens Lïb. if.

zijn fchrijven , kleine overblijffelen

overigh waren.

In Lindos ftont ook het beek van Diod.

den Telchinifchen Apollo , alzoo ge-

noemt na de Telchiners : want de Tel-

chiners hadden de eerfte de beelden der

goden gemaekt: waerom ook eenige

oude beelden na hen gebynaemt wier-

den.

Helena had , volgens Plinius , in

den zelven tempel van Minerva , een

kelk of kroes van bernfteen toegewijdt.

Daer waren ook verfcheide fchilde-

rijen, van den uitftekenden fchilder

Parrhafius , als \_Atheneus getuight.

Plinius gedenckt eenen Hercules , door
Zeuxis gefehildert. ,]

De lantftreke van Lindos lagh in een PhiI°-
.

roulant. Want het roufte deel van het
rac'

eilant Rhodo's was de lantftreke van
Lindos : hóewei goet , om druiven

en vijgen voort te brengen : maer on-

óequaem om bebouwt , en metvvagens

bereden te worden. Van wegen l
J}

E
1
DO

i i • i i n i •
JJonu-

•deze rouheit der lantftreke van Lm- tian i

dos noemt Statius ganfeh Rhodos , het lib - x -

rou Rhodo's.

Van Lindos zietmen noch eenige Porcach.

kentekenen .- maer Kamiros is ganfeh

vérdelght. Het wort nu noch Lin-

do genaemt ; doch is niet meer als een
vlek , ganfeh met zeer rijke Kriftenen

bewoont , ter zake van den koop-
handel , dien zy met hunne fchepen en
vaertuigen doen , de fraeyfte van Tur-
kye.

Ook ftaet noch aen de Ooft-zijdc

des eilants, ten halve wege , tuflehen

de ftad Rhodus , en Capo S. Joan , en on-

trent een halve mijle bewelte Capo Li»-

A 3 do,

Cezy,
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do, en anderhalve mijle bezuiden de

ftad Rhodus, een kafteel , Lindo gc-

noemt. •

N effens dit kafteel is een haven

,

welke twee bayen heeft , een ten Noor-

de , en een ren Zuide. De Zuid-bay

heeft eenen fteenen hooft of mocli
$

maer een nau gat , om in te komen :

hoewel zy binnen ook niet zeer wijd,

maer zeven vadem diep is : daer de

fchepen voor alle winden befchut leg-

gen. De fchepen lopen dicht by het

kafteel in de Zuid bay, en mijden het

hooft.

De Noord-bay is groot en ruim

,

en heeft aende Noord-zijde een klein

eilandeken leggen. Tuflchen dit eilan-

deken en het kafteel loopen de fchee-

pen in de bay , en zetten het zomtijts

binnen het kafteel om de Zuid-zijde,

met een touw aen 'tlantvaft, daerzy

befchut voor alle winden leggen

:

De zee , 't en zy by Oofte ofZuyd-

Oofte winden, ftoot geweldigh daer op

aen : en dan is het daer gevarelijk met

grote fchepen te leggen.

Benoordc Lindo is een andere groo-

te zant-bay.

Dicht benoorde het kafteel der Slan-

gen leit een plaetfe7rw»«fe, daer een

goede reede voor oofte en zuid-oofte

winden is.

Na Lindos ftelt Strabo de lant-ftreke

*Ixia of Ixien,cnCMnajyrion,cr\ daer na

den bergh Atabyris : dan de ftad Kami-

rosxn daer na het vlek Jalyfus , daer op
een flotof burght lagh, Ochyroma ge-

stephan. noemt strabo noemt jalyfus een vlek

;

maer Stephanus een ftad : gelijk ook

ongetwijfelt jalyfus by ouds een ftad

was , en Kamirus een vlek : naerdien

Strabo een burght op Jalyfus ftelt: dies

het woort vlek door misflagh by Stra-

bo fchijnt verzet te zijn , en Jalyfus

te moeten tocgevoeght worden.

Want Kamiros , zoo ook Thucydides

getuight, was een onbemuurde ftad.

Dat nu Jalyfus en Lindos zeer vafte (le-

den waren, blijkt hier uit ; dewijl de La-

cedemoniers die beide niet konden vero-

veren; maar zy verfpraken en overre-

den de inwoonders met liefelijke woor-
den,om van d'Atheners tot hen over te

komen : want indien het vlekken en

dorpen waren geweeft , het was onno-
digh hen daar toe te vermanen : naer-

* AIzoo

na de

hiven

Ixus ge-

noemt.

dien zy hen dan lichtelijk, zonder eeni*

ge moeite , onder hunne gehoorfaem-

heit zouden kunnen gebracht hebben.

Zoo Diodoor verhaclt, zouden Ochi-

mus en Cerkaphus , zonen der zon,

(die op Rhodus bleven , uit oorzake zy

niet deelachtigh aen den dootflagh van

den broeder waren ,
) in Jaly/ïe of lant-

ftreeke van Jalyfus , cene ftad Achea Adui

geftight hebben : welke eenigc voor

het kafteel ofburght Ochyroma houden,

dat boven de ftad Jalyfus lagh.

Tachentigh ftadien van Jalyfus ftelt

Strabo de ftad der Rhodiers , en tuflchen

beide zeker ftrant Thoantium genoemt

,

voor het welk voornamelik de eilan-

den Sporaden leggen.

Deze drie fteden , als Lindos , Ja- De ft

lyfos , en Kamiros zijn namaels tot
1^ 1

cene ftad,met name 2JW«j,gefmolten.
â

Defgelijks getuight Plinius , dat het °"t-

eilant Rhodus te voore met drie fteden,
acn "

als Lindos, Kamiros en Jalyfus,bewoont
was; maar by zijn tijt met Rhodus. Te
weeten , die het eilant Rhodos , en de

aeloude fteden Jalyfos ,Lindos en Kami-

ros bewoonden , verhuifden na een

eenige ftad , welke namaels, en al ten

tijde van Diodoor , die langh voordes

Zalighmakers geboorte gebloeit heeft,

Rhodos genoemt wiert: hoewel Strabo

die aeloude ftad niet alleenlijk Rhodos i

maer ook Rhodeon Polis , dat is , der Ro-

diers ftad , of ftad der Rhodiers,noemt.

Dezeverhuifing, of by-een-komfte,

of zamen-fmelting der inwoonders van

die drie fteden tot eene ftad , gefchicde

op het eerfte jaervandedrieennegen-

tigfte Olympias, dat is, ophetjaervier

hondert en zes , voor des Zalighmakers

geboorte.

Ook gedenkt Strabo, dat de Lindiers,

als ook deJalyfiersenKamiriers,eerft

te voore op fich zelfs beftiert wierden,

maar daar na alle in Rhodos by een

quamen.
Defgelijks gedenkt Ariftides , dat

voor Lyfanders tijden , vlootheer der

Lacedcmoniers , de ftad Rhodos noch

niet tot eene ftad getrokken was : maer
de mem Rhodos alleenlijk aen het eilant

was,en de fadRhodos niet was.noch van

niemant bewoont wiert : maer de Rho-
diers van dien tijt bewoonden de drie

oude fteden voornoemt.die ookHomeer

melt. Namaels quamen zy met alle de

fte-
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fteden by een, en ftichten deze ftad,'

hoewel niet geheelijk ter goeder uure.

Ook getuight Strabo , dat de ftad der

rat- Rhodierskort voorden Trojaenfchen

oorlogh , wanneer Tlepolemus , Her-

kttles zoon, ten dien tijde op het eilant

RhoJes quam, noch niet tot eene ftad ge-

trokken was.

Deze aeloude ftad Rhodos , die ten tij-

de van Strabo , of des Zalighmakers,

ftont , was in den Peloponeefchen oor-

logh door den zelven bouw-meefter

gethgt , door wien de Atteenfche haven

Pireus, nu Porto Lïon genaemt, gebouwt

was.

Hy was genaemt Hippodamus , en

een Milefier , ofgeboortigh van Mi-
letus ^ een ftad in klein Afien. Dies

doolt Ijidorus , die de ftichtingh der

oude ftad Rhodus Cekrops toefchrijft ,die

vele jaeren koningh der Athenerswas.

De aloude ftad Rhodos lagh, volgens

Strabo, op deoofter uithoek ofkaep des

eilants , tachentigh ftadien van de ftad

Jalyfos. Deze oude ftad verfcheel-

den in havens , weegen of ftraten,

muuren en andere toeftel, zoo veel van

andere fteden, datmen alleenlijk geen

beter ftad ; maerookhaers gelijke niet

zou kunnen noemen. Zy begreep in

haren omtrek tachentigh ftadien , en

was fchouw-tonneels-wijze gebouwt

:

door w elke gelegentheit het water mee-
ftentijtna eene plaetfe neerwaerts liep,

en de laeghten der ftad aenftonts vol

maekte.

De fchoonheit der oude ftad Rhodos

roert Lucianus met weinige woorden
aen , wanneer hy zeit : Want zy. is

Tvarelijk de zon , en heeft een fchone

cieraet , die eenen God betaemt.

Hierom wort Rhodos , in het orakel

der Sybillen , de Dochter des Dags ge-

noemt.

De oude ftad Rhodos was bynamet
rab

- muuren omringt , als de ftad Muni-
chia.

In de ftad Rhodos was een kafteel,

burght of flot , vol vlakke velden en

rLo- w°uden : op dit kafteel ftont een gout
ie. beek van een vergulden Pluttts.

Aldaer waren de tempels van alle de

Rho- g°den , zoo Dïo Chryfojïomus ge-

tuight : onder die was ook een tempel

der zonne, die op Dorifch Grjeckfch

DOS. 7
Hdleium genoemr wert.

Strabo gedenkt den tempel van Bac- Lncian.

chus, die vol tempel -giften was, en

portalen en vele fchilderycn had , door

den fchilder Protogenes gemaekt : want
Protogenes had den tempel van Bacchus

te Rhodus met tafereelen, na 't leven

gefchildert , verciert. Bacchus wert by

de RhodiersT^yow/^genoemt.

Aen de wallen ftont de tempel van Hefych,

Ifis. Daer waren ook vele gymnafien suéton

of fcholen , fchouwtoneelen en renba- <n Ti-

nen. Daer was ook een kapel van den ^odoor
helt Okridion.

Ook was 'er een vierkant gewijdt

wout,met een portael op ieder hoek van

een ftadie langh , Ptolemeum genaemt

:

want als deRhodiers koning Ptolemeus, Diodoor

met iet van meerder grote weerom te

geven , wilden overtreffen , zoo zon-

den zy orakel-raetvragers na Lybic, om
aen het orakel van Ammon te vragen,

ofhetdenKhodiers zou raden, Ptole-

meus als een God t eeren. Wanneer het

orakel daer in bewillighde, wijden zy
hem een vierkant wout in de ftad toe,en

bouwden op ieder hoek een portael van

eene ftadie, en noemden het Ptolemeum.

Daer was ook een plaetfe Abaton
,

dat is ontoeganglijk, opGriekfch ge- vitrim

naemt.

Aeloud Rhodos had voordeden , die

deinwoonders,op de komftevan Mi+^™\o
thridates met de vloot, doopten , op dat Mithrid

de vyanden zich daar niet van dienen

zouden. In eenen tempel van een de-

zer voordeden was de berughte fchilde-

ry of tafereel van Jalyfos , die door den

fchilder Protogenes
, geboortigh van

Xanthus
,

gefchildert was.

Wanneer Demetrius , zoon van An-
tigonus , de ftad op het vierde jaer van de
hondert en achtiende Olympias , en op
het eerfte jaer van de hondert en negen-

tiende Olympus , belegert hield, was pimarch

dees Protogenes,met het afbeeltfcl en ta- ^ D
f-

fereelvan ]alyfos te fchilderen,beefigh:
"

en het fcheelde weinig ofhet had al zijn

volkomen beQag, Demetrius nam dit

tafereel wegh , aen wien deRhodiers
eenen heraut zonden en baden , dat hy
het werk verfchonen en nietfehenden

wilde : waer op Demetrius ten antwoort
gaf ; dat hy veel liever zijns vaders

beelden wilde verbranden , als een

werk

memo.
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.

werk van zulken kunft: want men

zeidt P otogenes deze fchilderye in ze-

ven jaren tijts voltoit had.

Ook gedenkt Plinius , dat koning

Demetrius, om dezen Ja/jfus en zijn

tafereel nier te verbranden , Rhodos niet

in brant ftak 5 dewijl hy alleen van dien

kant Rhodos kon veroveren.

Wanneet Prorogenes dezen Jalyfw
P|in - fchilderde , leefde hy , nacr men zeit

,

by vochtige ofgeweekte lupijnen, om
de zinnen, door de overgrote zoetig-

hei t , niet te verfloppen.

Vièrmael had hy over deze fchilde-

rye verwe geftreken , om weeren wint

en de outheit des tijts te hulpe te ko-

men , op dat , by afvallen van de bo-

venfte , de onderde verruwe te voor-

fchijnzou komen.

In het zelve tafereel (als Plinius in

de volgende woorden verhaelt
,
) was

ook een hont wonderlijk gemaekt : als

dien te gelijk het geval endekunft ge-

fchildert hadden. De fchilder oordeel-

de in het zelve de (chuimvan een hy-

genden hont niet te kunnen uitdrukken:

daer hy zich nochtans in al het overigh,

dat het zwaerfte \vas,voldaen had. De
kunft zelve mishaegde hem , en het

fchuim fcheen te veel en te verre van de

waerheit en leven af te dwalen.

Dikwils had hy de verwe met de

fpo is afgewifcht , en het penceel ver-

andert; dewijl het hem in generlei wij-

ze acnftont. Eindelijk wert hy ver-

oramtopde kunft, en (meet van boos-

heit de fpons tegen de gemikte plaet-

fe van het tafereel aen , die d'afge-

wifchte verruwe zoodanigh daar weer

op klifte, als zijn vlijt geweofcht had.

Eu aldus maekt het geval de natuur in

de fchilderye.

In het zelve tafereel was een fatyr

,

houdende een fluit . gelchildert , dien

zy Anafoumenos noemden : die alzo©

fcheen genoemt te zijn ; dewijl by

tégen eene kolom aenftóm; Op
die kolom ftont ook een lyfter van

een bovenmate wonderliikc kunft: naer

wien de menfehen , wanneer het ta-

fereel eerft gelchildert was , zooda-

nigh ftonden te gapen, dat zy uit ver-

wondering den iatyr voorby zagen :

hoewel die ook zeer wel gemaekt
was. Men ftont noch meer verflagen

en verzet, wanneer de lyfter-houdcrs

lyfters braghten , en die tegen over

dezen lyfter hielden : want de lyfters

piepten tegen de fchilderye aen , en

deden het volk daer na toefchieten.

Dus verre Plinius. Cicero gedenkt ook
dezen Jalyfos , (na wien de ganfche

Ichildery genoemt was,) en fchtijft dien

op Rhodus gezien te hebben: en dat gene

konftenaers deflelven fchilderye kon-
den nabootfen. Namaels is dit tafereel,

zoo Plinius getujght,na Rome overge-

braght , en in den tempel der Vrede roe-

gewijdt. Dit deed C*/JV*tf,die,na Rhodus

onder zijn maghtgebraghtte hebben,

alle de tempel-giften van daer vervoer-

de ; behalve den waegen der zonne.

Dit tafercel of fchilderye was, naer

het fchijnt , aldaer tot aen de tijden van diau°'

keizer Kommodm gebleven , als wan-
neer die tempel verbrande. Dies dit tafe-

reel ontrent vier hondert en vijftigh ja-

ren oudt was : want Protogenes\\zd het

gefchildert, wanneer Demetrt/u de ftad
p!utarrf

Rhodus belegert had : het welk was SMm,

op het vierde jaer van de hondert en.

achtiende Olymptas , en op het eerfte

jaer van de hondert en negentiende

Olympas Sedert welken tijt , tot aen

den brant van dien tempel , zoo vele ja-

ren- gerekent worden. Profsgenes had

zeven jaren aen dit tafereel te fchilde-

ren befteet , als gezeit is.

Oud Rhodos was met vele gewijde
AriftiD

giften verciert, Welker meeften in het Rhodi:

Vhnvjïum, of tempel van Bacchus, en

indeworftcl-cn andere plaetfen waren.

Daer waren kapellen , tempels en

beelden der goden . in zulken meenigh-

te en van zulken groote , en zoodanige

cieraet , dat die verdienden eergefchen-

ken van andeve te zijn. Het was ook
niet licht te zeggen, waer over men
zich meeft te verwonderen had. Eik

dier dingen wasmachtigh,om een an-

dere ftad tot genoechzame gróte roem
englöry te vepftrekker). Daer en boven

waren'er zoo vele kopere beelden , als

in het ganfeb óvefigh Griekenlant , en

afbeeldingen offchiideryen van allerlei «
,

kunft hieren daer door de ftad verfpreir,

als ook eieraedjen : dier zómmigen al-

leen daer waren : en zommige de fraei-

ite. Onder de fchiideryen wort by Pli-

nius een van Meander , koning van

Karie , en een van Anceus , zoon

van Neptuin, gedacht , beide door

Apel-
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spelles gemaekt.' Iri éèn zeker tafereel

zaghmdn ook d'afbeddingen van Me~

leagrus , Herkules ', en Perfeus , een

werk' rvan Zeuxis. Dit tafereel was

aldaer driemael door dert blixem ge-

gezengt , en niet uifgewifcht , dat het

wonder vergroote.

In' Rbodus waren '3000 beelden:

Onder deze melt Plinius daer na de

wagen der zonne, met vier raderen,

door Lyfippus gemaekt : dien C. Caf-

fitu , in het veroveren der ftad, alleen

liet blijven ftaen.

Het 'treftelijkftc en wonderlijkfte

beek onder andere beeltwerken was het
: zon

"
Kolojfus , of beelt derzonne , dat voor

een van de zeven wonderen der we-

rclc gehouden wiert , en de Rhodiers

,

om zijne grote , Kolojfos hebben ge-

noemt : gelijk de Rhodiers namaèls, na

dit beelt Kolojfos , Kolojfers oïKolöffen-

ymgenóemt wierden. Het wortin ze-

ker aelpud Grieckfch opfehrift met.

deze woorden gedaghr.

«5S KoAopj-oï Uo v> TÏÏ Po&a ^ettyt».

Dat is :

Kolojfos was een wonder op Rhodos.

pltitlus bèfchrijft dit beelt in volgende

woorden aldus i

Boven a'le was te verwilderen hetKo-
löffus dtt zonne xtRhcdüs , dat Chares de

Lindiergc-mtekt had, leerlingh van Lyfip-

pus. Het vc A' zeventigh ellen hoogh. Dit

beelt wiert , na het zes en vijfiigk jaren

geflaen bad , door aerlbeving ter neer

ge/lort. Maer leggende , was het ook

tot een wonder. Weinigen konden dejjèlfs

duim onannen. De vingers zijn grooter,

als vele beelden. Wijde holen jperren

zich , aen de gebroke ledematen , op. Van

linnen wordenjleenen van grote gevaerte

gevonden , door welker zwaerte en ge-

wight , de oprechter het beelt geveftight

'had. Men zeit het in den tijt van

tivaelf jaren voor drie hondert talenten ge-

maekt zy, die zy uit de krijghs-toe'ntjlingh

van koning Demetrius by een gebragbt

hadden , wanneer hy het belegert Rliodus

uit verdriet van verweyling verlaten had.

Uit het fchrijven van Plinius blijkt,

datCharetéSydc Lihdier, dit beelt zou
gemaekt hebben , daer die veel meer
het begonnen had te maken: want als

dces in de rekeningh van de onkoftc te

maken gefaelt had,br;agt hy zich zelven

in dénaênvang, des Vrerlcs om 't leven.

Aldus fchrijft Sexius Empiricus. De
Rhodiers vroegen den bouw-meefter
Charetes ,' hoc veel gelts aen den bouw
van het Kolojfus te belleden was. Wan-
neer hy éeri zekere zom bëpaelthad:

vroegen zy hem weer :
' hoe veel hy

van doen zou hebben , indien zy het

eens zöd groot wilden maken > Als

hy eens zöö veel eifchte , ftonden zy
hem zijn eifch toe. Doch wanneer hy
het gegeven geit aen het begin en ont-

werp dés Wérks befteet had , braght

hy zich zelven om 't Ieyèïu

Dies heeft een ander , ook dzLin-

dier gebynaemt, het beêlt voltooit, met
nameLmhes , als blijkt uit het volgend

Grieckfch opfehrift , op "den voetftal

gemaekt.

'

Tof h p'Ól'ffl KoXooTOV QK^ttUS Sii&

A«^»)5 t7n^ rfn-gm o Afl^i©*.

Dat is :

Laches, dt Lihdier, heeft het Kolojfus

in Rhodus van tachentigh ellen hoogh
gemaekt.

Ifodortts , na den voorgangh van
Plinius , begroot de hooghte des beelts

op zeVentigh ellen : daer nochtans in.

dit Griekfch opfehrift het bedt tactii

entigh ellen hoogh gemaekt wort. Dies

Plinius , en na hem Ifodorus , gedwaelt

heeft.

Fejlus maekt het beelt hondert en

Vijftigh voeten hoogh.

Op het zes en vijftighftcjaer, na dit

beelt opgerecht was , (lorre het door
een aertbevirtg ter neer , als Strabo, Pli-

nius , Polybius , Orofus en meer ande-

re fchrijvers getuigen : welke aertbe-

ving op het eerfte jaer Van de hondert

en negen en dertighfte Olympias , dat

is , ontrent op het twee hondert ert

twintighfte jaer voor de Zalighmakers

geboorte , ontftont.

Ptolemeus , koning van Egyptert , v°h'b-

beloofde dei) Rhodiers , tot herop-

rechting ofherftelling van het Kolojfus
,

drie duizent talenten : doch zy heb-
ben het beelt , zoo Strabo getuight,

noit weer derven oprechten : gelijk

het ook noch ten tijde van Strabo
, (die

onder keizer Augujtus heeft gekeft
,)

lag, met de benen gebroken. Defgelijks

fchrijftP/w/»;,dat het by zijnen tijt lag.

B Dit
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Dit bcclt bleef dus leggen tot aen

het twaelffte jaer van keizer Kort/lans-,

dat is , op het zes hondert en vijftig-

fte jaer , na des Zalighmakers geboor-

te, als wanneer Muavias, lantvooght

van Syrië , een veltheer van den Arnbï-

fchen Ckalif, of keizer Otsntxn , het

zelve beclt , na verloop van dertien

hondert en zettigh jaren , federt def-

felfseerfteoprechting , alsZow^r^cn
Cedrenus getuigen , deed (lopen en

vvegh flepen.

Men zeid zeker Jood , een koop-

man van de ftad tmifa in Syrië gele-

gen , het koper vanhetgeflooptbeelt

kochte , en dat óp a negen hondert ke-

rneis deed vervoeren : hoewel andere

het getal der kerneis op b dertigh dui-

zent , en zommigen op c dertigh dui-

zent en acht hondert begroten. Dies

van dit beek nu niet met allen meer

op dit eilant, ook volgens beright

der inwoonders zelfs , te vinden is.

Op welken oort der ftad dit beelt

ftonr , des is men onbewuft: maer

het is gelofelijk , dat het neffens de an-

dere Kolojfen beelden , binnen in de ael-

oude ftad Rhodus geftaen hebbe , en

niet over de haven van. deze heden-

daeghfe nieuwe ftad Rhodus, 'die lang

na de oude ftad Rhodus gebouwt is.

Andere kleinder Kolojfen , dan deze,

waren in de ftad Rhodos , ten getale

van hondert , die elk overal den oort,

dacr zy ftonden , verheerlijkten.

Behalve deze waren'er vijf andere

Kolojfen der goden , die zeker Bryaxis

gemaekt had.

De Rhodiers hadden ook befloten

een Kolojfos van dertigh ellen hoogh

,

ter eere des Roomfchen volks , in den

tempel van Minerva , op te rechten.

De aeloude ftad Rhodus had twee
havens , een grote en een kleine : als

Diodoar en Ptolomeus melden , die met
ftene gevaerten of moelien in zee uit-

ftaken. Neffens de havens waren ook
fcheeps-timmer-werven : waer onder

eenige verborgene.die nicmant bezigh-

tigen moght , op pene van den hals.

Men zeid dat aen de Weft-zijdc,

twee Franfche mijlen van de nieuwe
ftad , noch de puinhopen yan de oude
ftad Rhodus gezien worden.

De hedendaeghfe of nieuwe
ftad Rhodus , leic aen de ÖouVzijde'

RHODOS.
e,n. ontrent een- mijle bczuidc de

Noord-hoek des eilants, drie of vier

mijlen ten Zuidc van Cavallero , een ha- •

ven in klein Alle , in het hangèp van ec-

nen heuvel of berg, en ftrekt haer uit tot

aen de zce-kant : alwaer zy met een

kom of inham der zee , in vorm van

een half ront , omringht wert, en een

haven maekt.

Zy is verdeelt in een boven en be-

neden ftad.

De beneden ftad leit aen de Zee-

kant , en heeft zeer fmalle ftraten , be-

halve dejoden ftraet:welke zeer fraei is:

Waer in men een oud maeghden kloo-

fter ziet : als ook het huis van den

groot bevelhebber , en het paleis , daer

de rechtbank gefpannen wert. Boven
deflelfs poorte zietmen de. wapenen
van een groot meefter , die kardinacl

was geweeft.

Aldaer is ook het paleis van den
Stocfc>

groot meefter , dat tot een burght aen hot.

de boven ftad ftrekt , en als een ci-

tadel van de beneden ftad is.

"Of het dient, gelijk andétefchrijven,

als tot een burght aen de boven ftad

:

gelijk de boven ftad tot een citadel of Ce&

burght aen de beneden ftad: want zo

lang de Ridders van S. Jan meeftec

der ftad waren , onthielden die zich

in de boven , en die van het eilantof

de hantwerks-luiden in de beneden

ftad.

Het is een zeer ruim gebouw , en

zeer fraei van gehouwen fteen geftighr,

en fehijnt van buiten noch geheel en

gaef te zijn ; maer van binnen is het

grotelix verwoeft en gedoopt : want
de Turken laten alles , na hunne ge-

woonte , vervallen.

En alhoewel dit gebouw groot en fraet

is , zoo dient het nergens toe, als alleen-

lijk om grote perzonen van name daer

in gevangen te zetten : gelijk daer noch
voor eenige jaren , door bevel van-

den Groten Heer , een Tartcrfche

Prins op gevangen zad.

Aen de Zeekant is eene pootte, de

poorte van S. Joris genaemt : waer

door men in de ftad treed.

Op verfcheide plaetfèn der ftad,

zietmen vele opfehriften in fteen ge-

houwen : inzonderheit aen de torens,

die aen de zeekant ftaen , leeftmendic

latijnfch opfehrifc.

RE.
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REVE RE TiDUS V O cM I-

NTJS F RATER Petrus d' Autujpm,

Rhodenfium equitum LMaqifrer , hos

turres edificavit. Anno M°. llilC.

xxviik

Dat is:

d'Eerwaerdigc vader, broeder Pe-

trus d 'Aubujfon^oot Meefter der Ro-

difche Ridders , heeft deze torens ge-

bouwt. In het jaer veertien hondert

acht en tvvintigh.

'

r

fcüjke
Aen ^e ziJdz van de poorte van S.

raek. Joris , zietmen het hooft van eenen

draek , hangende aen een dikke ke-

ten. Het is by na van geftaite en gro-

te , als een buffels of oflen hooft,

en heeft diergelijke hoornen : maer

de fmuil is korter en fcherper.

Men zeidt dit gedroght door een

Franfchen Ridder, met name Goujon

de Melak dy Awvergne , en by andere

~Dieu Donne Goz,on genaemt. en namaels

Groot Meefter , gedoot zy.

Het bedrijfen voorval dezer gefchie-

denis verdient gene kleine verwonde-

ring , zoo waer is 5 hoewel die in de

Jaerboeken van die Orde voor waer-

achtigh erkent wort : waerom wy dien

hier ook in 't kort, zoo als men zeit

het zich zou toegedragen hebben , zul-

len laten volgen.

Het eilant Rhodus , 't zy door ftraffe

Gods of anders , wert der mate door

eenen draek geplaeght , dat de iant-

luiden hun vee niet op het velt ter

weide derfden drijven. Vele Ridders,

die eene proeve van hunne kloekmoe-

digheit wilden doen , togen dcrwaerts,

om een kans op dien draek te wagen
;

maer de meeften quamen daer door te

fneuvelen.

De Groot Meefter, die oordeelde bui-

ten 's menfehen maght te zijn , dien

draek van kant te helpen , beval de

zake Gode , en deed , om het leven

van zoo vele brave mannen, te fparen,

op pene van ongehoorfaemheit , ver-

bieden , voortaen meer op het doden

van dezen draek toe te leggen.

Goujon de Melak, die veelmalen op
dit gedroght had toegeleit , en dikwils

alleeen behouden daer van gekomen
was , maer zijne makkers op de plaet-

fe doot gelaten had , wert befchuldight

I I

van niet den woeden aenval van dien

draek te hebben derven verwaghren :

ofaltoos hem wiert eenige laf hertig-

heit te htt geleit : het welk hem bo-
ven mate onvcrdraghelijk viel. Hy
dan niet kunnende lijden , datmen zul-

ken gevoelen van hem had , vertrok
1

zich na Vrankrijk , niet zonder het

beek van dat gedroght geduurigh voor
oogen , en in zijne gedaghten te hou-
den.

Gekomen in Vrankrijk , deed hy
een beelt van dat gedroght maken, en
gewende twee grote honden , op ze-

ker gekrijt , onder dat beeft te fprin-

gen , en her onder by den buik te

vatten.

Na hy deze twee honden aldus afge-

regt had,trok hy weer met dezelve hon-
den na het eilant Rhodus-.zlwacr: hy,zon-
der zijn voornemen aen iemant bekent

te maken,na de plaetfe ging,daer hy wel
eer dien draek gezien had , en maekte

,

hebbende dien gevonden , zijn ge-

vvoonelijk gekrijt : waer op de hon-
den onder na den buik van den draek

toefchoten , en dien by de gevoelijk-

fte delen vatten : dies de Ridder Goz.on

ondertuflehen gelegentheit kreeghvan
dat gedrogh te doden.

Na dat volbraght te hebben , keerde

hy vrolijk en bly na de RzdRhodus , daer

hy na behoren en verdienften ontfan-

gen wert : maer wert , alzoo hy
tegen het gebod van den Groot Mee-
fter gedaen had , van zijn ridderlijk

gewaedt , volgens willekeuren der Or-
de , berooft : hoewel dat alleen om
welftaens halve gefchiede : want het

kruis wiert hem aenftonts weerom ge-

geven. Eerlang quam de Groot Meefter

t'overlijden : des (?oz.o»,ten aenzien van

dien braven daer,tot Ridder van de ver-

kiezing gekoren wert , en maekte ver-

volgens zich zelven Groot Meefter.

Namaels is in de willekeuren van
die Orde ingevoert , dat een Ridder van

de verkiezing , geen Groot Meefter zou
mogen zijn : het welk men tot be-

vefting van deze gefchiedenis zou kun-

nen duiden.

De boven-ftad is in het hangen van Boven-

eenen bergh geftight , en leit van de ftad-

beneden-ftad flechts door eene enkele

muur van gehouwen fteen afgefchei-

den , die met eenige toorens gefterkt is.

B 2 De
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De huizen zijn 'er beter gebouwt,

en de ftraten fraei'er, dan in de bene-

den ftad.

In dezen ooirt onthielden zich alle

de ridders. Aldaer zijn noch alle de

Auberges , dat zijn de gild of broe-

derhuizen , en ieder met de lantwape-

ï.en boven aen de poorte of deure.

Dicht by de poorte , waer door men
na de boven ftad gaet , is het eerfte

broederhuis van Engelant. Daervoor

ftaet een ziekenhuis , het welk een

fraei gebouw is. Boven defielfs poor-

te zietmen een Maryen beelt. Daer

na zietmen het broederhuis van Pro-

venee : en boven de poorte de wape-

nen van Vrankrijk. Daer na volght

het broederhuis van Vrankrijk : wiens

poorte ganfeh met lelyen bczaeit

is.

Vervolgens heeftmen de broeder-

huizen van Spaenje en Arragon : daer

onder een treffelijke put is , die noch

de Spaenjaerts fut 'genoemt wort.

De Turken hebben in de ftad niets

verandert ; maer alleenlijk de kerken,

wanneer zy de ftad op het jaer vijftien

hondert twee en twintigh veroverden
,

in Moskeen of Turkfche tempels ver-

andert, en dienen zich van de Auber-
ges ofbroeder-huizen , om de foldaten

daer in te huisveften. Wat dereftder

gebouwen belangt, die hebben de Tur-

ken gelaten , als zy die vonden : maer

laten alles vervallen.

Toen de Ridders de ftad bezaten
,

waren'er twee kloofters der Latijnen :

te weten , een van S. x^iugufiijn , en

een van S. Franciskus.

Daer was een Latijnfche kerke van

S. Kathart/n , en een andere van 5.

Pantdleon.

De derde was de kerke van S. Jan

de Dooper , en de hooftkerke des ei-

lants, en zeer prachtigh gebouwt.

Men zeidt in deze kerke , ten tijde

der Krifknen , vele overblijffeien be-

waert wierden : als een ftuk van des

Zalighmakers kruis , de hant en een

gedeelte van het hooft van S.Jan de Do-

per: beneffens vele andere overblijffeien.

Men had'er daer en boven verfchei-

de andere kerken, zoo van Latijnen

of Roomfche Katholijken , als Grie-

ken. Als de kerken van S. Salvador,

de kerke van S. UHaria de la ViÜoria^

R H O D O S.

de kerke van S. Kofmtts tx\T>aman , en

de kerke van S. Jan de la Fontaine.

De kerke van S. Jan dient heden den

Turken tot een van hun voornaemfto

moskeen. Men zeidt de Turken dikwils

getraght hebben een kleine kloktoren

met tranfen ,
(gelijk zy aen alle hunne

moskeen maken ,) daer aen te ftighten

:

maer dat die telkens door den donder

zou ter neer geflagen zijn:het welk.nace

men zeidt , vijfmael zou gebeurt te zijn.

Aen de Weft-zijdc van de beneden

ftad is een zeer lage poorte , de poor-

te van S. Jan genoemt : welke niet an-

ders heeft , als een groot wachthuis,

dat zeer fraei van gehouwen fteen ge-

bouwt is: daer ingedurelijk zeven of

acht Turken de waght hebben.

Buiten deze poorte leitaen de rech-

ter hant een bolwerk, dat de poorte be-

dekt , en na deze poort het bolwerk

van 5. Jan genoemt wort.

Na de poort van S. Jan , volght de

poort van S. Michïel , welke achter

het paleis van den groot Meefter leit

:

en ook door een bolwerk befchermt

wort , dat onttent twee hondert en ze-

ftigh treden van het bolwerk van S. Jan
leit.

Deze oort van het een tot het ander

bolwerk is de fterkfte van de ganfche

ftad Rbodm-, en in dezer wijze gefterkt.

De eerfte vefting of fchans, die in een

hoge en dikke aerdc wal beftaet, is van

buiten en binnen met een fterkemuur

van gehouwen fteen opgehadt.

Aen de voet van die grote aerde wal

verheft zich een faufebreye ofiage wal

,

die defgelijx met gehouwen fteen op-

gchaeltis.

Daer na volght een groote graght,

diep in de rotfe gehouwen : en een an-

dere fterke aerde wal van tien oftwaelf

treden breet, en met fteen opgehaelt,

die gclijks de aerde leit.

Voor deze tweede muur heeftmen

een tweede gracht , zoo breet en diep

als d eerfte: op wiens gront ofbodem
de rotfe gezien wort.

Alle deze fterkten ofveftingen wor-
den door twee fraeie bolwerken be-

fchermt, die eikanderen ook kunnen
verdedigen : te weten, het bolwerk, dat

de poorte van S. Jan bcdekt,en hetgeen

boven het paleis van den groot Meefter

is.

Na
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Na dit tweede bolwerk , totaenher

geen dat na by de poorte van S. Mi-

cbielis, heeftmen niet als eene muur ,

en eene ongemene brede gracht.

Voor deze enkele muur deed de

Turkfche keizer Sultaen Solman een

krijghs-toncel , acn de voet van den

bergh van S. Nikolaes,oprechten : wacr

op hy gelegen lagh , om daer op zijne

batterye te planten , dewelke in korten

tijt een genoeghzame bres in de muu-

ren maekte, die achter het paleis van

den groot Meefter was:waer na het ver-

overen der ftad hem zeer licht viel.

Achter het bolwerk van de poorte

van S. Michïel . tot aen de zeekant , is

niet als een muur, gefterkt meteenige

toorens: want die zijde is fterk ge-

noegh ; dewijl de haven der galeyen

dezelve bedekt.

Van deze poorte , welke beneden de

muur van de boven ftad is , tot aen de

poort van S. Joris , heeftmen niet als

een hoge muur van gehouwen fteen.

Alle deze veftjngen en fterkten mo-
gen niet in vergelijking komen met de

genen , die men heden in het Kriften-

rijk maekt. Die de ftad Rhodm zien,

ftaen daer over verwondert, als of het

een vafte plaetfe was , daer nochtans

ha ere veilingen en fterkten niet gehce-

lijk volmaektzijn.

Daer en boven kan deftad van vele

heuvelen beftreken worden , inzonder-

heit van den heuvel ofbergh van S. Ni-

kolaes , die op den oever der zee , aen

ée Noord-zijde,Ieit. Dewijl men nu van
dezen kleinen bergh lichtelijk de (lad^en

nu by gelegene plaetfen ontdekken en

befchieten kan, zo legerde Solimw zich

daer ook , ontrent de kerke van $. Niko-

Us: voor de welke het grafvan den gro-
ten Vifier is, die in het belegh fneuvelde

jykn-ziet door de ganfche ftad een
ongeloofefjjke meenpghte van kruizen,

M&ryew en S.Jans beelden , en krui-

zen van d'orde der ridders van S.Jm.
Pe Turken na de reden gevraeght

,

waerom zy die dingen aldaer heb-
ben laten blijven , weten gene an-

dere reden te geven , als dat zy die

:aldaer hebben laten blijven , tot bewijs

-van datde K riftenen de ftad geftight

,

•ea de Turken die ingenomen hebben.

Voor de ftad Rhodtts zijn drie ha-

avens. vens: welker zuidelijkfte droogh en on-

'3

gebruikelijk is. Benoorden deze haven

ftrekt een Jang ftenen hooft ofmoelie

noord-ooftwaert op , daer twaelfwint-

meulenx op ftaen : met een dobbeld

kafteel of twee kafteelen op de hoe-

ken.

De middenfte haven leit ten oofte

recht voor de ftad , en is de voornaem-
fte en gebruikelijkfte. In deze haven
ftrekt recht voor de ftad een ftenen

hooft , en is ontrent vijftien fchreden

langh , daer aen het eind een blinde

klip onder water kir.

De mont van de haven leit tegen 't

oofte, en is niet wijd. Dicht byhet
hooft is het vijf vadem diep , met fcho-

nen zant-gronr.

Acn de Noord-zijde ftrekt een an-

der ftenen hOofc ofmoeli , na 't Noord-
oofte, daer op vijftien meulens ftaen,

na dewelke deze haven by donzen de

Meulen- Haven genoemt wort.

Üp het eind ftaet een kafteel of to-

ren , S. Nikolo of Nikolas by de Ita-

lianen genoemt, dat op onkoften dec

Hertogen van Borgonje geftight is, naer

uitwijzing van de letteren op de eene

zijde , in marmer gehouwen.
Eenigen hebben dit kafteel of toren

voor een .onverwin ba re fterkte gehou-
wen. Benoorden het kafteel loopteen
ftenen rif of bank , ontrent vijftigh

ueden Noord- waerts , in zee.

Op de Zuid-weftcr hoek van de

haven, ftellen eenigen een hogen toren

Trobttkh genoemt.

Deze haven wort door een baterye

van tien of twaelf ftukken gefchuts

befchermt, die na by de poorte leit,

-daer door men van de haven na het

dorp of voorftad gaet.

Een weinigh benoorde deze haven,

leit de Noord-ooft hoek des eilants,

welke een lage zanthoek , enrontom

in zeefchoon is : daer ftaet een vuur-

toren met drie wint-meulens op.

Buiten aen de Noord-ooft zijde leit

een klip gelijks het water , en niet

verder , als een piftool fcheut , in zee.

Deichepcn , die voorde ftad in deze

middenfte of voornaemfte haven zei-

len willen , moeten by de wal langs

houden , tot datmen 4c ftad recht te-

gen de haven open ziet, en dezelve al-

zoo in 't open van de haven houdende

,

recht inlopen , tuflehen het dubbelt ka-
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kafteel voornoemt, en den hogen toren

7'rabukko. De fchepen zetten op zes, en

zeven vadem ten anker,met touwen aen

het hooft vaft.

Het berught groot koper beelt of

Kolojfus, zou , zoocenigen willen , over

den mont of ingang van deze midden-
fte haven , met de voeten van de ee-

ne tot de andere zijde gefpert , ge-

ftaen hebben , daer tuflehen beide een

(chip met volle zeilen kon door zeilen.

Men zeidt het in d'eene hand eene

vuurpot , die des nachts brande, tot

ecne back voor de fchepen , en in de

andere hant een zwaert hield , met een

fpiegel op de borft. Doch indien het

Kolojfus beelt aldus over den mont van
de haven zou geftaen hebben, zoo heeft

het over den mont van de haven der

oude ftad Rkodus geftaen , en niet over
den mont van de haven der hedendaeg-
fe ftad Rhodtts.

De derde haven loopt benoorden
het kafteel S. NikoUs , en leit met den
mont tegen moorden.Hy heeft ontrent
de wijte van een groot fchip , en is

twee vadem diep. In die haven leg-

gen gemeenlijk de galeyen , die de

Baffa. van Rhodus
t ten getale van ze-

ven ,op zijn eigen onkofte,ten dienftc

van den Groten Heer, hout.

Andere , als Stokhove, ftcllen flechts

) twee goede havens voor de ftad Rho-

I
dtts , die dezelve aldus befchrijfr.

De eene is de haven van de galeyen,

welke men in het aenlanden ontmoer,

en met twee dijken ofmoelien bedekt

is. Zy leit met den mont tegen het

Oofte gekeert , die door een zwaren

platte vorm , van gehouwen fteen op-

gehaelt , en daer op een toren ftaet,

befchermt wort.

Deze platte vorm wort het fort Sant

Elme genoemt , en is met galde-

ryen omringt : waer op acht of tien

ftukken gefchuts leggen , die den in-

gang der haven van de galeyen befcher-

men.

De andere is de haven van de fchepen,

en beneden de haven van de galeyen,

die haren ingang een weinigh meer na

't Noorden heeft , als de andere. Zy
is met twee torens gefterkt : welker

een aen de zijde van de haven van de

galeyen ftaet , die vierkant is, en de

toren van S. Jan genoemt wort : ge-

lijk



lijk die ook de "wapenen van die orde

voert. De andere toren wort S. Mi-

chiel genoemt , die de haven aen de

Ooft-zijde bedekt. Deze twee torens

zijn met braef gefchut geftofteert.

Gelijk nu de hedengaeghfc ftad Rho-

dta twee havens heeft , een grote , de

voomaemfte en recht voor de ftad ge-

legen, en een kleine, de haven der ga-

lcyen ; zoo zou men daer uit mogen
beftuiten , dat deze hedendaeghfe ftad,

en de aeloude ftad Rhodtts op eenzel-

vcn oort aen zee gelegen hebbe : de-

wijl ook deze aeloude Rhodas , volgens

Dïodoor en Vitrwvius , twee havens

had, eene kleine en eene grote.

Geen Kriften magh in de ftad ver-

naghten noch Gapen ^ op hoge ftraffe

:

maer zy begeven zich alle des naghts

na zeker groot dorp of voorftad, on-

trent drie hondert treden ten Noorden
van de ftad gelegen: daer meer inwoon*

ders zijn , en alle Kriftenen , als inde ftad

zelve : want men telt 'er ontrent drie

duizent Turken ,en vijfhondertJoden:

maer wanneer de galeyen in zee zijn,

blijven gene vijf hondert Turken in de

ftad.

Dicht by dit dorpzietmen hetgraft

van den groten en vermaerden Korzair

of zeerover, AmurAt Rdif.

Het eilant en inzonderheit de ftad

Rhodos
, (als ook Lindos en Kamï-

ros) heeft in aeloude tijden vele ge-

denkwaerdige^ Griekfche mannen

,

als veltheeren en kampvechters voort-

gebraght , waer onder de voorouders

van den Filofoof Panetius waren : als

ook ftaetkundigen , redenrijkers en

Filofophen , Poëten en andere voor-

treffelijke mannen , die in wetenfehap-

pen.geleertheit en kunften uitftaken.

i^dntagoras, de Rhodier , wort by
Tnogenes Laertim

i
neffens Aratitt

tnLykofron, onder de Rhodier Poë-
ten gcrekent : ook gedenkt hy zijne

opfehriften.

Antbe&s , de Lindier , en bloetver-

want van den wijzen Kleobulos , heeft

allereerft de poëfye van koppel-woor-

den uitgevonden. Hy heeft ook bly-

fpelen en andere dingen gemaekt.

Anthijlenes , de derde van dien na-

me , was een Rodifche hiftory-fehrij-

ver. Dees is miffchien ook de geen,

die van de Egyptifche pyrarniden ge-

il H O D O S. i$

fchreven heeft , zoo Plinim melt.

Anionïus de Rhodier was een Filo- ?or ph )
,ï

loot , met wien Porphyrtus uit Gne- pucuï.

kenlant trok.

Pi/ander was een Rhodier Poëet,

i
en Simmias de letter-kunde > en , ten

tijde van Strabo , Arifiokiles , hoewel
Pionys de Halikarnaflër hem eenen re-

denaer noemr.

x^iriftofanes was een Lindier , of
Van de ftad Kamiros geboörtigh , hoe-

wel t'Athenen opgevoet i en een bly-

fpel-dichter , dien d'Atheners met het

burger-recht befchonken.

Arifioteles , een uitlegger van Plato,

was een Rhodier.

Ariamenescn Arijtokles waren Rbo-
difche redenaers. Jtyintilianus gedenkt

onder d'oude redenaers Athenodorus,

den Rhodier.

Bakorus was eën lant-fehrijver.

Kallixems heeft van de ftad Ale- Athen.

xandria gefchreven : als ook van fchil-

ders en beelt-houwers.

Ka/lor , een Rhodier fchrijver , wort suii.

by Cyrillus , Eufebi#s , Hieronymus
,

Plutdrchus , Stephams , en andere

gedaghr.

Hy heeft een befchrijving van £rf£y-

lon gemaekt , en het leven der zee-

heerfehërs befchreven : envand'on-

kundigheden der tijden , den Nijl j

reden-rijk-kunft en andere dingen.

Kleobulus , zoon van Euagoras, de

Lindier , was een van de zeven wij-

zen van Griekenlant , die verfcheide

dingen , gedighten , opfehriften en raet-

felen , en een brief aen Solon gefchre-

ven heeft. Hy trok van Lindos na

Egypten om te Filofoferen.

Hy had een dochter Kleobulim ge-

noemt , die een poëterfie van helde-

vaers raetfelen was.

Kleomenes , de Lindier , fchijnt van Hieroct

de paerde gebreken en genezing ge-

Ichreven te hebben.

Kli(ofony de Rhodier , heeft van In-

dien, ltalien en Galatie gefchreven.

Dickles , de Rhodier , heeft van Eto- piu*arch

lie gefchreven , en ook , volgens Jofe-

fhüs , van de Perfifchë daden.

DionyJittSj de Rhodier , zoo» van sUid.

Mufonius , en priefter van de kapel der

zonne, Was een hiftory fchrijver, en

heeft de hiftorien der landen ofplaetfcn

in zes boeken : als ook een omtrek des

aere-
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aertbodetns , en onderwijs der hifto

rien , in tien boeken befchreven.

Epiienes en Epithon worden by

Varro en Kalumella,ondcr de lantbouw-

lchrijvers- gerekent : d'eerfte heeft ook

een gedight op Orfeus gefchreven.

Ergeas de Rhodier , heeft van zijn

vadeilant-R>W«f gefchreven : eneeni-

ge dingen van d: Feniciers , die het

eilant bewoont hebben.

Eukratides was een Rhodier Filo-

foof, naer luid van zeker oud Griekfch

opfehrift.

ETKPATIAAS riElSlAAMOT
P O A I OS

SJAOSOSOS EniKOTPEIOS

Dat is

:

Eukralidas , zoon van Pifidamus
,

de Rhodier , Epikureer Filofoof.

v'

Eudemus wort by Diogenes Laertius

gedaght , en by Strabo onder de be-

roemde mannen en Filofofen van dit

eilant gerekent : want hy heeft van de

lant-mctery , natuur en fterre-kunde,

en van meer andere dingen gelchre-

ven.

Eudoxus was een hiftory-fchrijver,

en geboortigh van Rhodos.

* Een Dees Eudoxus , de hiftory-fchrijver,

vraik-
nac* gefchreven,dat ontrent *Celtica een

rijk. volk zy, dat des dacghs niet en ziet,

maer des nachts.

Hieronymus, de Rhodier , wort met

Eudemus by Strabo onder de beroem-

de mannen van Rhodos gerekent , en

by Cicero een zeer zonderlinge edele

Peripatetifche Filofoof genoemt.

Atheneus noemt hem eenen leerling

van Arijloteles en zeidt , dat hy een

boek van de dronkenfehap gefchreven

heeft : ook gedenkt hy zijne brieven

en hiftorien.

Jafon was een Filofoof, en nazaet

van de fchole van den Filofoof Poft-

donius , die te Rhodos v/as. Hy had

verfcheide werken gefchreven : als het

leven der deurlughtige mannen : de

vervangingen der Filofofen , het leven

van Griekenlant , en van Rhodos.

Ideus was een Epifchc poëet , die

de poëfy van #o/»ffrverdobbelt heefr,

metyeerfen , om dandei:c,daec in te

laflehen. Hy heeft ook de daden der

Rhodiers , in drie duizent vaerfen, be-*

fchreven

Leonideswzs een Stoifche Filofoof ,
**

die ,by Strabo
y onder de deurlughtige

mannen van Rhodus, gedaght wort : als

ook by Hefychius en Vitruvius.

Melanthiiis was een Filofoof, en

wort by Diogenes Laertius gedaght.

Molon, oi Apollonïus Molon , was een

reden-rijker , en heeft eerfl ie Rome en

daer na opRhodos geleert:by wien Cicero

te Rome en Rhodos ter fchole gelegen

heefr. Hy wort ook by Jofep/jus en

Strabo gedaght.

Panei ius was een Filofoof , en wort

by Strabo onder de deurlugtigc mannen
der Rhodiers gerekent , en by Athe-

neus , en Diogenes Laertius gedaght.

Doch daer waren twee Panetien. een

d'oude, een Filolöof, die vele dingen

gefchreven heeft : en een ander , de

jonge , zoon van Nikagoras , ook een

Filoof , en een Stotkus , de leer-meefter

van Scipio d Afrikaender , die na A-
thenen trok , en aldacr burger wiert

,

De jonge Panetius wort dikwils by

Cicero gedaght , die ook van den bur-

gerlijken ftaet, plighten en van meer

en overleed.

andere dingen gefchreven heeft.

• Fen leerling van dezen Panetius .

was de FilofoofPlato , hoewel een an-

der van dien beroemden en geleerden

Plato. Parmenon of Pavmenion heeft

van de reden kaveling» en van deko-

ken-kunft gefchreven , en Grieklche

gedighten gemaekr.

Phtlagrius was een redenacr. Pifan-

drus , zoon van Pifo en Ariflechme, was

een Rhodier poeët , en van Kamiros ge-

boortigh. Eenige maken hem eenen

tijtgenoot van Eumolpus , andere ou-

der als Hefiodus : zommigen brengen

hem op de drie en dercighite Olym-

Hy heefr een gedight, Heraklea ge- SuJ|
noemt , in twee boeken befchreven,

dat de daden van herkules vervat : en

was d'eerfte , die aldaer Herkules eenc

knotfc toegevoeght heeft, welk ganfeh

van koper was.

Men zeidt hy zijn werk Herakle* uit M«r»&.

zekeren Pijinui
,

geboortigh van de

ftad Lindos , zou uitgefchreven hebben

:

gelijk ook uit Piftous weer eenige din-

gen
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fol.

hen,

gen doof den poeëtFkgilm uirgefchre-

ven waren.

Polyzclus, de Rhodier , wort by Plu-

tarchus , en by Atheneus gedaght : die

van de Rodifche daden en gefchiede-

niflen , als ook van het nootlot, ge-

fchreven heefr.

pofidonius was een Rhodier , of

Syriër , en geboortigh van de ftad Apa-

mea , en een Stoifche Filofoof en hi-

ftory-fchrijver ,
gebynaemt de worfte-

laer. Hy had eene fchole te Rhodos,

en was een navolger en leerlingh van

Panetms. Hy quam te Rhodus , ten tijde

van LMarkus LMarcellus , en heeft van

veele zaken gefchreven. Atheneus ge-

denkt zijne hiftorien , en meltden zel-

ven dikwils.

Hy heeft ook een boek van de helden

en goden , en vijfboeken van de natuur

der goden gefchreven : als ook een kort

begrijp van de meteoren , en wichgela-

rye. Meer andere (tukken in de Filofo-

fye , van Pofidonius gefchreven» ge-

denkt Diogenes Laertius.Eindelijk heeft

hy ook een hemels-kloot gemaekt.

Praxifanes wort ook onder de deur-

luchtige mannen van Strabo gerekent,

Cn by clemens en Hefjichius gedaght. Hy
had van de hiftoryen gefchreven , en

ook een uitlegging over Sofokks.

Simmias was een letter-kunde,

en heeft verfcheide ftukken van die we-
tenfchap gefchreven.

Timachidas , de Rhodier , heeft van

de talen gefchreven , en in vaerzen

elf boeken van de fpijze.

Sokrates , de Rhodier, heeft van den

burgerlijken oorlogh gefchreven.

Stratckles wort onder de deurluchti-

ge mannen van Rhodm by Strabo gere-

kent , en heeft van een krijghs-heir in

flagh-ordc te ftcllen gefchreven.

Timokrcon was een poëet en vijf.

ftrijdt worftclaer , en wort by Athe-

neus vooreenen uitgekreten, die veel

at en dronk , als ook het volgende

graf fchrift uitvvijft.

* ik Timokrcon , de Rhodier , legh hier,

die veel at en dronk , en veel quaet tegen

de menfehen fpr.tk. Welk graf- fchrift

Simomdes , dien hy een grote haet toe-

droegh , gemaekt had.

.

Timofthtncs , de Rhodier,was opper-

ftierman van koning Ptolemeus de twee-

de, cn heeft van de havens gefchreven.

Zeno , de Rhodier, de derde van
dien name , heefr een inlantfche hi-

ftorie van Rhodos gefchreven.

Ptolemeus Filadelfos, zoon van Ptole-

meus Lagos , koning van iEgypten , uit

den ftam der Macedoniers , deed, op het

jaer twee hondert zeven en zeventigh,

voordes Zalighmakcrs geboorte, vele

Griekfche boeken op het eilant Rhodos

opkopen, en na Alexandria,in Egypten,

overvoeren, om daer mee zijne boe-

kerye te verrijken.

En in 'er daet was Rhodm, in aeloude

tijden, als een merkt van geleertheit.

Dies zich Markus Cicero derwaerts,

om de ftudieen welfprekentheit, begaf:

alwaer hy Molo , de Griek , toen d'al-

lerwelfprekenfte redenaer , tot leer-

meefter had. Ook gemight Cicero zelf,

dat hy na Rhodos getrokken was , en

zich by Molo begaf , dien hy te Rome
gehoort had. Ook heeft Markus Bru*

tus , nabootfer van Kato, zijn groot-

vader, de welfprekentheit te Rhodus,

en de Filofofye t'Athenen gelecrt.

Wanneer C. Cafjius Rhodos verovert Dion.;

had , vertoefde hy aldaer een wijle

,

om de leering. Ook gedenkt Appia-

nus , dat Caffius na Rhodos getrokken,

aldaer opgevoeten in het Griekfch on-

derweezen was.

Julius Ca/ar befloot , om den wan- Sueton*

gunft t'ontgaen , na Rhodos zijn wijk

te nemen , ten einde hy , by ledigheit en

ftilte , Apollonius Molo, toen de beroem-
fte meefter van welfprekentheit,zou ho-
ren. Maer in het overfchepen, by wintcc

tijt , wiert hy , ontrent het eilant Phar*

macufa , van de zee-rovers genomen.

Ook getuight Plutarchus , dat Ju-
lius Ctfar na Rhodos ter fchole over-

fcheepte. Pompejus trok ook derwaerts,

hoorde alle de Sofiflen , en gaf ieder,

tot een vercering eene talent.

Eindelijk trok ook keizer Tiberim,

volgens Dion Cajfus^om eenige geleert-

heit meerder te bekomen, na Rhodos.

Efchines , de redenaer,verkoos ook
Rhodos tot een ballingh-plaetfe , als

<>hiintilianus en Plutarchus getuigen

,

en Fihjlratus in zijn leven gedenkt.

Daer en boven getuight ook Efchines

het zelf.

Ook had Efchines aldaer een fchool,

het Rhodifch fchool genoemt , opge-

recht: want daer waren vele fcholen. Strab-

Op
Succon.
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Defhd
IUiodus

door de

Op het jaer veertien hondert en tach-

entigh werdt de ftad Rhodus , door

de Turken, vruchteloos belegert : het
Turken ^jjj zicn aldus toedroegh.

loos be- De Turkfche keizers hadden tot aen
leg«t. 'het jaer veertien hondert en tach-

entigh } nok iets op het eilant Rho-

<h:s durven beftaen noch ondernemen:

hoewel het hen zeer fpeet dat klein

ACe , dat zy by na in ruft bezaten

,

door de Ridders van Rhodus
,
geduu-

righ in rep en roer geftelt wiert.

Derhalven deed keizer Mahometh,

de tweede van dien name , en zoon

van Amurath dc tweede , een hcir

van driemael hondert duizent man,

by een verzaemelen , om te gelijk en

met een flagh het eilant Rhodus , Ita'

lie en gy£g)ften } aen re taften.

Lang was hy in beraet, welke van

deze drie plaetfen hy het eerfte met

zijne wapenen wilde bespringen. Maer
dewijl zijn heerfchzuchtige aerr niet

kon lijden , dat alleen het eilant Rhodus,

leggende rontommet alle zijne landen

befloten , zijne maght niet erkende,

zoo befloot hy , in het uitvoeren

van deze grote aenflagen, met dat ei-

lant te beginnen.

Zijn vloot vertrok , op aenraden

van drie Renegaerden , in zee. De
een was een Rhodier , de tweede uit

den deurluchtigen keizerlijken geflagh-

rc der Griekfche Paleologen gefpro-

ten.die groot gezagh by den keizer had:

en de derde was een Negroponter, uit

het getal der genen, die het Kriftendom,

toen het eilant Negroponte door de Tur-

ken ingenomen wert , verlaten had.

Deerfte had een platten gront van

de ftad Rhodus ontworpen : waer van

hy alle onfterkten aen den tweeden

vertoonde : de derde had zeer vele

byzondere opmerkingen van de plaet-

fen en oorden gemaekr , daermende
voordeeligfte aenvallen kon doen.

Al het welk keizer Mahometh zoo
wel geviel , dat die aen het veroveren

dier plaetfe niet twijfelde , en derwaerts

een hek van hondert duizent mannen,
op het jaer veertien hondert en tach-

entigh , zond , onder 't beleit van den
Vifier Bajfa Mozeth , anders CAlefi-

tes.

Decs dan lande op den drie en twin-

tighften van Bloeimaent , des voorge-

meldenjaers , aenheteilant-fiWwen

aen de voet van den bergh $. Steven „

en legerde zich op de verheve plaetfen

dicht daer rontom. .

Wanneer dit zonder veel moeite

verricht was , deed hy een gedeelte

van zijn gefchut op de haven brengen:

en het ander aen de tuin der kerke van

S. Steven voeren , om de veftingh of

fterkte van S. Nikolaes te befchieten.

Ondcrtuffchen had peter d'Auluf-

fon , toen de negen en dertighfte

Groot Meefter van Rhodus , een

man van kloek beleit , en geboortigh

van Vrankrijk , op alle de plaetfen,

welker zwakheit de vyanden meenden
wonder wel ontdekt en uitgekeken te

hebben , fraeie fterkten doen maken.
Dies Moz>eth , ziende de plaetfe ge-

heel anders, als die hem afgefchildert

was , wel oordeelde dezelve zoo licht

niet te zullen veroveren , als hem be-

looft was.

Om evenwel het aengevangen werk
van zijnen meefter (dien fortuin toen

in Europe en Afie wonder toelaghte)

ten goeden einde te brengen , zond

hy zijn opper-boffchieter , een Hoogh-
duitfeher en Renegaert of verlogende

Kriften,na de ftad , om de miftagert van

alle de veftingen en fterkten afte kijken.

Tot beter uitvoering van dien toe-

legh, quam dces boffchieter ovedo-

pen , onder fchijn van uit hetTurkfch

leger gcvlught te zijn , om weer het

Kriftendom te omhelzen.

Maer eenige Kriftencn , die in het:

Turkfch velt-leger waren , fchoten

heimelijke brieven, aen pijlen gebon-

den, in de ftad : waer by zy de inwoon-

ders het verraet van dien gewaenden

Duitfchen overloper verwittighden.

Dies wiert hy by de kop gevat , en on-

.

dervraeght , en , ingevolge van zijne be-

lijdenis , aen een galge opgehangen.

Des onaengezien beval Mozeth met
grof gefchut op de ftads muuren te

beuken , om een bres te maken , en

daer op ten ftorm te lopen : maer de

Ridders floegen de beftormers zoo

mannelijk af, dat Moz>eth gcenc kans .

zagh , om de ftad met gewek te ver-

overen. Derhalven zoght hy dat door

fnoo beleit uk te werken , en zond

eenige luiden heimelijk in de ftad, om
den Groot Meefter te vergeven : doch

deze
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deze toelegh brak tot grote fchande

en oneere van Mozeth , uit : want

een van deze vergiftigers wert als

een fpion betrapt , die, nahetvrywil-

ligh belijden van zijnen mifdaet , benef-

fens zijn medeplegers, met de doot ge-

flraft wert.

Toen beval Mozeth weer met grof

gefchut op de wallen te fchieten , doch

rechte weinigh uit
,

4
ter oorzake van

het fterk tegenweer bieden der bele-

gerden.

Wanneer hy nu daer door niet zagh

te verrichten , beftont hy door vont van

eene houte brugh, op fchepen gemaekt,

den toren van S. Nikolaes te veroveren,

welke fchip-brugh haer ftrekte var. het

hoogh der kapel van S. Anthonis , tot

aen dien tooren. Doch deze vond
fielde'hem ook in zijne hope teleure:

want zeker bootsgezel dook onder wa-
ter , en meed alie de touwen, daer aen

d'ankers zamen vaft gebonden waren

,

af : dies de vaertuigen en fchepen,door

gewelt der baren , van eikandere ver-

itrooiden,en de brugh gedoopt wiert.

Dit deed geweldigh den Turken de

moet ontzinken. Doch Mozeth beval

debrughtehermaken, en befloot daer

op een algemeenen ftorm op de ftad

doen.

Noit zagh men de Turken kloek-

moediger vechten , om de breffen te

bemaghtigen : en noit <Jeden de bele-

gerden kloekmoediger tegenftant.

Doch Mozeth , ziende het getal van
zijne foldaten geweldigh verdwijnen,

deed den aftoght blazen , om d'ove-

rigen te fparen.

Onder de Ridders bleven ook véle

Ridders van name verflagemwaer onder

i^inthonis d''Aubujfon , broeder van den

Groot Meefter feter A'AbuJfon, was.

Wanneer het , met gewelt de ftad aen

te taften , niet wilde gelukken , vond

Mozeth raedzaem eenen anderen wegh,

met meerder voortgang, in teflaen. Hy
deed dan menigte van brieven,aen pijlen

gebonden , in de ftad werpen , om d'in-

woonders aen d 'eene zijde door ftrenge

dreigementen te vervaeren, en aen d'an-

dere zijde door fchone beloften tetrek-

ken,om tot hem over te komen. Maer
bemerkende, dat by de belegerden met
die konftenarye de fpot gedreven wiert,

zond hy aen den Groot Meefter , met

verfoek van vrygeleide voor eenen

Chaoux , om van bemiddeling en ver-

dragh van vrede te handelen.

In dezen voorflagh, dewijl die zeer

redelijk fcheen te zijn, bewillighdede

Groot Meefter , en verleende den
Chaoux gehoor : hoewel deflclfs rede-

nen niet als een lang vertoogh en ver-

hael van d; grootheit des lurkfchen
rijks waren , en van de voordeden ;

dieeene goede vrede den Rhodiers zou
befcharen j indien zy zich onder zij-

ne gehoorzaemheir wilden ftellen.

Waer op de Groot Meefter tot ant-

woort gaf : dat de genen , die het kruis

tot een merkteken van hun geloof

voerden , zich niet onder deffelfs

vyanden konden ftellen» Indien kei-

zer Mahometh de vrede begeerde,

hy had flechts zijn ganfeh krijghs-

heir te ruch t'ontbieden en af te

trekken. Dan zou men met meerder

vryheit van een verdragh , en van het

byleggen der zaken kunnen fpreken.

Dat anders zoo vele brave mannen,
die tot befcherming van hunnen gods-

dienftby een verzamelt waren, niet ge-

zint noch geaert waren , ook voor noch
groter gewelt te wijken r als zy reeds,

uit geftaen hadden. Zijn veltheer vond-

zich bedrogen , indien hy hen met
woorden daght te verraffen en verfeha)--

ken.

Na dan Mozeth dit antwoort vart

den Groot Meefter door den Chaoux

verftaen had , deedhy fterker, als oir

te voore , uit zijn gefchut op de ftad

donderen : waer door het meefte ge-

deelte der huizen van de nieuwe ftad

ter aerde neer gefmeten werdt
, ge-

lijk d'oudeftadby na ganfeh al vernielt

was. Dies befloot hy een tvveden aen-

val en ftorm op de ftad te doen.

De toebereitfelen , die ten dien einde

gemaekt wierden , ontftelden en ver-

baesden niet weinig de burgers. Men
vond'er eenigen , die grotelix tot vrede

helden en genegen waren. De Groot
Meefter dit befpeurende , deed alle de

voornaemften der ftad vergaderen , om
aen hen te vertonen , hoe weinige ze-

kerheir men aen de woorden van keizer

Mahometh geven mofte,die kort te voo-

re den Bajfa Mahmut had doen doden

,

van wien hy zulke grote dienften ge-

noten had 9 en niemant van de genen by

C 2 't le-
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't leven had behouden , dien hy behou-

denis van leven en goederen belooft

had. Dit zeggen deed hen zoodanigh

in hun cerfte befluit,van zich wel te ver-

dedigen , volharden en verfterken , dat

zy nu het dreigend gevaer begonnen

in de wint -te flaen. Ook queten zy

zich.nerfcns de Ridders,zoo kloekmoe-

delijk , wanneer Mozeth de ftad aen de

zijde van de ]ode»-jlraet deed beftor-

men , dat drie duizent Turken, die op

de bres geraekt waren, aldaer verdagen

bleven. Het grote vaendel of ftandaert

der halve raane wiert gewonnen : en de

voorbarighftcn zoodanigh te rugh ge-

dreven, dat zyniet weer na de m uu-

ren derfden omzien , om die te naderen.

De Roomfchefchrijvers melden,hoe,

'

in het grootfte gevaer van het befprin-

gen der bres , de Groot Meefter den

groten ftandaert van zijne Orde deed

ontvouwen : waer in de beelden van

een gekruiften Kriftus , en aen de zijde

die van de maeght Maria en S. Ja» de

Doper vertoont ftonden. Welk voor-

werp de moet der Turken in dier wijze

en zoodanigh had doen zakken , en

dat van de Kriftenen opwekken , dat

d'eerftc het hert niet hadden , om zich

van de wapenen te dienen , die zy in

de handen tot befcherming van hun le-

ven hadden ; daer de laetfte als een hitte

gevoelt hadden, die hen alle onwinbacr

gemackt had.

In deze twee ftormen hadden de

Turken meer als zes duizent mannen
verloren : en over de drie duizent in

andere voorvallen , geduurendc het be-

legh. Hier door wzrt Mozeth gedwon-

gen van het belegh op te breken . Doch
wonder wel flaeghde het hem in zij-

nen zin , wanneer hy vernam,dat Paus

Faulus de tweede, en Ferdinand, koning

van Napels , fterke heirkrachten ge-

zonden hadden , om hem flagh te leve-

ren en op te flaen : onder welken fchijn

hy het belegh liet fteken , en optrok.

De ftad en hetganfeh eitem Rhodus,

wiert op Kersdagh , den vijfen twintig-

ftcn van Winter-maent , des jaers vijf-

tien honden twee en twintigh , door

Rhotfus den Turkfchcn keizer Solyman , de
encilant tweede van dien name, verovert : het

Kdzct vvelk zich aldus toedroegh.

Soly- Na het veroveren van Belgrade , een

fterke vefting in Hongarye,by de Hoog-

R H O D O S.

man ver-

overt.

duitfehen Griekfch-Jfeijfettlurgb ge-

noemt,befloot keizer Solyman het cilant

Rhodus te befpringen, en onder zijne ge-

hoorzaemheit te brengen , waer toe hy

door de volgende redenen bewogen
wert.

Het eilant Rhodus ('als ook Cyprus)

lagh in zijne landen, en wert door de

Rodifche Ridders bczetcn,die opentlij-

ke belijdenis deden ,van hun leven.voor

debefcherminghen behoudenis van de

glory des Kriftendoms , te willen op-

zetten.

Deze ftrijtbare mannen hadden al-

tijt kloekmoedelijk de gelegentheden,

van het Othomanfche rijk te fchim-

pen en afbreuk te doen , waer geno-

men. Zy hadden den Sultans vanE-
gypten tegen het Turckfcherijk bylïant

gedaen ; en Gazelles had zich van hunne

ftrijtbare wapenen , om tegen deflelfs

maght te kunnen beftaen
,

gedient.

Hier by quamen de gcduurige aen-

maningen en ophitzingen van BaJfaPyr-

rus , en van een anderen BaffaMuJia-

fa genaemt : als ook van Örtogut of
Kurtogley , toen de vermaerfte Kor-

zair der Middellantfche Zee , en gro-

te vyant der Rodifche Ridders : die hem
vertoonden , dat dit eilant Rhodus noch.

van groter belang aen zijne kronc was

»

als het veroveren van Belgrade.

Dies overwoogh keizer Solyma»,
1

of hy eerft het gewelt van zijne wape-

nen tegen het eilant Rhodus , oftegen

dat van Cyfrus wilde aenwenden.

Hier op ontfinghy twee brieven van

Rhodus , die alle de zwarigheden , daer

in hy zich bevond , weghnamen.

De een was van eenen joodfehen

arts , die altijt voor fpion aen keizer Se-

//w gedient had , en toen Solyman ver-

wittighde , dat die van Rhodus een groot

vak van de muur van het bolwerk van

Auvergne hadden ter neer gefmeten,om

die weer geregelder na de veft-bouw-

kunft op te halen.

D'ander brief was van den Prioor

van Kaftille , genoemt Damarat , die

uit een vrok en haet , van dat Filip de

FillierSy heer van Ijledam, voor hem tot

Groot Meefter van d' Orde van Jerufa-

lem gekoren was , denTurkfchen kei-

zer Solyman , den toeftant der ftad zoo
ftips en van ftuk tot ftuk deed weten,

en overbrieven , dat hy het veroveren

van
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van Rhodos nu niet meer in twijfel ftelde,

maer befloot de braeffteheir-krachten

zijns rijks derwaarts te zenden.

Om nu zijnen acnflagh des te beter

te befteken , en uit te werken , deed

hy een gerucht loopen , dat de grote

toerumngen,die hy maekte , nergens roe

waren aengcleit , als om het eilant Cy-

prus aen te taften. Ten einde nu So-

lyman den Rhodiers dit zou doen ge-

loven , maekte hy gelaet van de vre-

de met hen te willen vernieuwen , wel-

ke de Groot Meefter Petiusd'AubuJfon

met zijne voorzaten gemaekt had.

Maer de Groot Meefter verwittight

door een fpion , dien hy te Konftan-

tinopolen hield , hoe men aldaer

een maghtigh fcheeps-heir vervaerdig-

de , en een heimelijk verbod gedaen

had , van niet eenen menfeh daer uit te

laten, om na Rhodus te gaen , zonder

verlofvan de bevel-hebbers , twijfelde

nu niet langer , of al deze toeruftin-

gen van Soljman waren op Rhodus

aengeleir.

Dien volgens gaf de Groot Meefter

aen den gezant vanSolyman,(dic blijken

deed meer zorge te dragen , om alle

fterkten en veftingen der ftad Rhodus

af te kijken , als den handel van vre-

de voort te zetten) zijn affcheit en ver-

lof van te vertrekken , en begon nu
op middelen , waer door hy zulkcn

gevarelijken vyant zou kunnen af-ke-

ren , te denken.

Hy zond dan aen Paus Adrunus , aen

den koningh van Vrankrijk,jFV<j»p/.f

d'eerfte , en aen keizer Karel de vijf-

de , om byftant te verzoeken , doch
rechte weinighuit, tenaenzien van de

grote krakelen en oneenigheden , die

de keizer en koningh te zamen te be-

fleghtcn hadden.

Hy deed groten voorraet van ko-
ren , wijn , vleefch en alle nootwen-
dige lijfs behoeften by een vergaderen,

om den oorlogh te voeren , en een

belegh te kunnen verduuren.

Hy beveiligde in hunne amptcn alle

degenen, op welker kloekmoedigheid

en beleid hy zich betrouwen kon.

De grote ftandaert des gods-dienft

wert in handen van Antonis deGorlec,

Pair van Daufijn,gegeven, en het ven-

del des H. Kruis , den Ridder van
Turieville , aenbevolen.

Hy deed ook vaerdighlijk het bol-

werk van Awvergne ophalen , en ftel-

de vijf hopmannen, tot befchermingh

der vijfbol werken.

Den Commandeur of den overfte

de Pommerol
,
gaf hy luft , om over

al te lopen , daer men zijn byftant zou
van noden hebben , en koos in 't by-

zonder cenige Ridders , tot zijn lijf-

waghtcn,uit.

Ook deed hy twee dikke ketenen

fpannen , d'eene aen den ingangh van
de haven : en d'anderevan binnen tot

aen den Meulen- toeren.

Hy deed eenige gelade fchepen zin-

ken , en den ingangh van de haven

McndrtLche fluiten , ten einde de vyant

zich geen meefter van de moely zou
maken.

Middelcrwijlc de Groot Meefter

zich dus tot tegen-weer vervaerdigh-

de , had Solymm zijne krijghs-toeru-

ftingen vervaerdight , en na zijn wenfeh
in volkomen ftaet gebraght.

Dies docht het hem nu geen tijt lan-

ger te zijn , met zijn voornemen en
toelegh te veinzen.

Nacr dien het nu de gewoonte dec

Turken is , een plaetle op t'eiflchen

,

eer zy die komen belegeren,zoo fchrecf

Solyman eenen brief , die gezament-
lijk aen den Groot Meefter , Ridders

en aen de inwoonders hield : by den
welken hy het overleveren derplaetfc

van hen eifchte, met belofte van allerlei

goet onthacl , aen de genen te geven ,

die zich zijner gehoorzaemheit zouden
wilden onderwerpen , zoo in het ftuk

van vrye oeftcningh van gods-dienft,

als tot behoudenis van hunne goede-

ren.

Daer en tegen dreighde hy hen met
zeer ftrenge ftrafte , indien zy hem
tot den uitterften noot van wapenen
zouden willen brengen.

Maer op zijn fchrijven kreegh Soly-

man geen antwoort : dies hy wel zagh,

dat'er niet als met gewelt voor hem te

doen was : en zond dien volgens vier

hondert fchepen onder zeil.

De eerftc dertigh galeyen , die voor

de kufte van Rhodus verfchenen , lie-

pen onder het eilant van Lango ten an-

ker , op hope van dat uit te plondc-

ren , en door het vuur te verwoe-
den.

C 3 Maer
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Maer Prefan Bidoux ,
prioor van

S. Gillis , die op deze plaetfe gebood,

deed op haer telneten , en dwong de

genen , die te lande geflapt waren, op

iraende voet zich weer in zee , en by

hunne vloot te begeven : waer door

"Bidoux gelegentheit kreegh , om zich

in Rhodm te werpen , daer hy oordeel-

de zijn dienft nodigh te zijn.

Na verloop vaneenige dagen, zeil-

de de ganfche Turkfche vloot , op

den vier en twintighften van Zomcr-

maent , desjaers vijftien hondert twee

en tvvintigh , na eene oort van het

cilant Rhodus , het kafteel Faves of

Favet genoemt , ten anker : daer ee-

nige foldaten te lande flapten , om de

velden van een zeer rijken ooghft te

beroven en kael te maken
• Twee dagen daer na trok de vloot

na een andere oort ,
genoemt la Fojfa,

twee duitfche mijlen van de ftad Rho-

dtu gelegen.

Toen vernam de Groot Meefter den

rechten toeftant en ware gefchapent-

heit van Solymans krijghs-hcir , door

eencn Kriüen flaef , die anderhalve

mijle van daer door zee gezwommen
was , en het volgend berighte deed.

Het Turkfche krijghs- heit beftont uit

twee bondert duizent mannen : waer

yan zeftigh duizent tot den arbeitvan

de mijnen gekhikt waren : op welker

uitwerking de Turken alle hunne hope

fielden. Baffa Mufiafa gebood over de

ganfche maght, zoo te lande als ter zee.

In het Tuxklche leger waren vele

Kriftenen , die hun uitterftc beft, zoo
veel hen doenlijk was , niet zouden

doen. De Janiflars waren onvemoegt,

dewijl zy gemeent hadden na 't Wefle

te gaen , daer zy gehoopt hadden gro-

ter buit te krijgen , als door het ver-

overen van een eenige plaetfe.

In het eerft gaf men wel niet veel

geloofs acn het verhael van dezen flaef,

maer alzoo zijne woorden door an-

dere narigten beveftight wierden , deed

de Groot Meefter alle voorfteden , ker-

ken , tuinen en luft-plaetfen, die ront-

om de ftad waren , afbreken , en vaer-

dighde op nieuws gezanten na de Kri-

ften prinzen af, om byftant te ver-

zoeken j maer had geen meerder ge-

geluk, als d'eerftc male , om redenen
voornoemt.

Voorts deed hy de ftad in wijken

verdeilen , om die des te beter aen zoo

vele oorden te verdedigen , als zy kon

acngetaft worden.

De Franfche Ridders,onder )ean Au-
bin,of)oachim,hzddcnhct beftek in, van

de Franker toren af, tot aen de poorte

van 'S. ^Ambrofius. De Duitfche, onder,

gelei van Krijioffel jValdever , hadden

zich geplant van de poorte van 5. o^w-
brofius af, tot aen die van S. Joris.

Die van Auvergne hadden hunne

ftant-plaetfe aen een andere zijde, on-

der bcleit van Raymond Riccard. Joan

de Barbaran , en Ernaud Soulier gebo-

den over d'Arragonezen en Kaftilia-

nen of Spaenjaerts.

Noch was'er een vijfde wijk ofoort,

S. Maria de la Viftoria genoemt, die

de zwakfte der ganfche ftad was.

De Groot Meefter verliet zijn paleis,

om dien oort door zijne tegenwoor-

digheit te verfterken , en aldacr met

deEngellchentenftrijdetegaen : over,

wien hopman Willem Ottaron gebood.

dTtalianen waren geftelt aen den oort,

dien Bafla Parus zou befpringcrjgj en

aentaften.

Ondertufichen zou de ftad byna

door brant zijn verflonden geworden,

eer zy door zoo vele vyanden aengetaft

wiert.

Zekere Turkfche vrouw , cenfla-

vin van een zeer rijke burger vrouw,

nam voor den brant in vele huizen te

fteken , wanneer zy zien zou , dat de

Ridders in d'een of d'ander tehermut-

feling tegen den vyant doende waren.

Om nu des te lichter haren aenflagh

te weiken , had zy reeds andereuit

flavinnen op hare zijde

en daer toe verfproken

gekregen

,

maer zijn-

de d'aenflagh gelukkelijk ontdekt,

wert zy gevat , en neffens haer mede-

pleeghfters met de doot geflraft.

Zoo dra nu het lant-heir der Tur-

ken voor de ftad gekomen was , be-

gonnen zy hunne tenten op te flaen , en

het velt-leger te befluiten , engefchut,

op te zetten.

Heteerftegefchut , dat reed ftontom
te fchieten , was op een battery geplanr,

en recht tegen over de poften of ver-

weer- plaetïen van Engelant en Spanje

geftelt.

Maer als het door die van de ftad

ver-
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Vernielt was : en He Ridders, door mee-

nigen braven uityal, een fchrik onder

de vyanden gebraght hadden , begon-

nen die de moet te laten vallen , en

hielden die plaetfe voor onmogelijk

om verovert te worden. Voorts Qoegen

zy aen het muiten , en riepen dagh en

nacht niet anders , als dat men hen ver-

geefs op den vleefchbank gebraght had.

Dies Mufidfi, , uit vreze voor een

algemein opftant, eenige boden afzond,

om aen keizer Solyrnnn te zeggen , dat

zijne tegenwoordigheit by het krijghs-

hcir vereifcht wiert.

Niet langh zammelde Solyman , op

dit fchrijven des velt-heers , en trok

door klein Afie met grote dagh reizen,

en begaf zich na Fisko , een zee-ftad

des lantfehaps van Karie : alwaer de

meefte fchepen van zijne vloot ten an-

ker lagen. Voorts fcheepte hy ki een

«raiey , over het kanael of zee-ftrate

,

na het eilant Rhodus over , en quam
den zes en twintighften van hooymaent

in het velt-kger : alwaer hy zijnen

raet deed vergaderen , en zijne hop-

mannen en krijghs-knechten , over hun

flaeuhertigheit , op 't ftrenghfte.ten fpie-

gelvan andere, wilde doen ftrafFen.

Maer als B/tjfa Pyrrus hem vertoon-

de , hoe ftrengheit , in zulken beloop

van tijt te gebruiken , gevarclijk zou

zijn , zoo hield hy zich vergenoeght,

met hen te beftraften , om hen tot

hunne plicht te brengen.

Na Solyman dan hen den ontvallen

moedt had doen hervatten , beflotcn

zy lijf en leven te wagen , om hunnen

opper-vorft den quaden indruk , dien

hy van hunne kloekmoedigheit had op-

gevat , uit het hooft te brengen.

Dies voeren zy voort met het vol-

trekken van hunne omfchanzingen en

affnijdingen , zonder zich het fchieten

met grofgefchut uit de ftad te kreunen.

Daer en boven deden de Turken
hun grof gefchut

,
geladen met

marmere en metale kogels , die met

kunft-vuuren opgevult waren , balde-

ren , en arbeiden zonder ophouden

,

om een grote menighte van ftukken

gefchuts , op de mantelingcn en grote

fehanzen , die 2y tufïchen de poften of

ftant-plaetfen van Spanje , Auvergne

en Duitfchlant geleit hadden , te plan-

ten.

DOS. 33
Maer de bofTchietcrs Van de ftad

fmeten vier en dertigh van deze man-
telingen om verre , en wierpen het

grootfte gedeelte der ftukken gefchuts

ter neer : dies de Turken gedwongen
wierden die van daer re brengen , om
op een anderen oort met meer voor-

deel , en tegen de klok-toren van S.)m
te planten : want naerdien de ]ood-

fche arts voornoemt de Turken ver-

wittight had , datmen van dezen
klok-toren al ontdekte, wat in het le-

ger gedaen wiert , zoo deden zy dien

met geduurigh fchieten ter neer vel*

len.

Alzoonu het gefchut aen dien oort

geen dienft meer doen kon , zoo wen-
den zy dat tegen de gerdijne aen , wel-

ke de naefte aen den toren van S. Ni*
kohes was , en wierpen , dewijl de ko-
gels van een yzclijke groote waren ,

den tienden dagh een groot vak muurs
ter neer. Maer als de Turken dagh-

ten die breuke tot hun voordeel te

nemen , zagen zy een andere ganfche

volkome muur een weinigh van daer:

verfchijnen , en een groot getal van
volks daer boven op , om hen het

neftelcn op de breflc te beletten.

De Turkfche velthceren , ziende van
dien kant niet uit te rechten , deden
eene vervarelijkc battery tegen de ftant-

plaetzcn van Engelant en Spanje aen-

leggen : van waer d'aerde wal ofmuur,
na geduurigh fchieten vanecnemaentj
gelijks d'aerde ter neer gefmeten

wiert.

Dit deed evenwel den belegerden

niet verzagen , noch den moedt ont-

zinken : maer bleven ten tegendeele

onverfchrikt. Martintnjp , d'uitfte-

kenfte veft - bouw - meefter van dien

tijt , en die , ten aenzien van zijne

merk - waerdige dienften , door hem
eertijts aen d'Orde der Ridders van

Rhod&s bewezen , het groot kruis

verdient had , verworfvan den Groot
Meefter verlof, om een nieuwen uit-

val met hondert uitgelezcne mannen te

doen.

Voor aen dezen troep ftelden zich

Bartholomeui , een Sicilier en minre-

broeder , en Benedihus Scamarofe *

die op 's vyants werken met zul-

ken bcleit en kloekmoedigheit aen-

vielen , dat zy alles ter neer marften,

wa£
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wat hen voorquam , en namen den

vvcgh weer na de ftad toe , in fpiit van

drie of vier grote benden van Turken

,

die van alle zijden op hen toefchoten,

om hen t'omzingclen en befluiten. Mid-

dclerwijle dit gevarelijk gefchut zon-

der ophouden donderde , wierden de

breuken overal zoo geweidigh groot

bevonden > dat Martinengo zoo veel

.tijts niet had , als, tot het vullen en

hermaken van de zelven , vereifcht

wiert.

Om evenwel zijn opgeleit ampt waer

te nemen , deed hy grote affnijdingen en

fterke Barrikaden maken , en boven

op de plaerfen , daer de muuren ter neer

gefmetcn waren , een grote meenighte

van (lukken gefchuts planten , die ge-

duurelijk in 's vyants befchartzingen

fchoten. Ook deed hy musketieren op

de daken van de huizen (tellen , om
op de genen geduurighlijk vuur te ge-

ven , die op debreflen zouden willen

aenkomen.

Dies deTurkfche velthercn , dieby

na niet wiften waer zy met de doden

henen zouden , en voor noch groter

neerlagen bangh waren , nu begonnen

op mijneeren te denken , om het leven

der (öldaten te fparen.

, De Turken dan macktcn veertig mij-

nen gereet , doch die byna alle , door de

zonderlinge voorzorge en (chrander-

heit van den veft-bouw-meefter Mar-
tinengo , onbruikbaer gemaekt wier-

den.

Een alleen,die onder het bolwerk van

Engelant gemaekt was , fprong met zul-

ken groot gewelt op , dat zy de ganfche

ftad deed (chudden , meer als zeven va-

dem der muur ter neer wierp, en de graft

zoodanigh vulde.dat de Turken, ziende

zulken wegh zoo gemakkelijk gebaent,

om boven op het bolwerk te komen

,

niet verzuimden met een ongehoorde
woede derwaerts te trekken. Ja zy

zouden ongccwijfelt die plaetfe toen,

in den eerden aenval , ingekregen heb-

ben , indien zy gene affnijdingen voor
den borft gevonden hadden , die Mar-
tinengo daeghs te vooie doen maken
had , dewelke ganfeh in haer geheel

gebleven waren , op vier treden dicht

by de plaetfe , daer debreuke van die

eindighde. Dit deed de Turken kort
ophouden en (lil ftaen.

DOS.
•

Te dier tijde was de Groot Meefter

ter kerke , in het zingen van het avont-

gety , die niet twijfelde, wanneer de*

ze vervarelijke val gefchiede , of de

vyant trok zoo aenftonts ten florm op
de breuke : dies hy ter kerke uitliep,

met de wapenen aen , die hy altijt op
den rugh droegh , en mocdighde de

Ridders, die hem volghdeo, tot vech-

ten aen , om den vyant mannelijk weer-

ftant te bieden.

Hy nam een piek inde hant,enviel

d'eerftc op de krijghs-flaghorden der

Turken in,die op de affnijding acndron-

gen. En dewijl hy door een groot getal

van Ridders gevolgt wiert, zoo drongh

hy met grote woede op de Turken
in : waer door alle de genen , die te

diep ingetrokken waren , ter neer ge-

velt wierden , en d'andere de vlught

te bact namen , om hun lijf te behou-

den. Geweidigh fpeet het CMuftafa^
deze wanorde van zijn volk t'aenichou-

wcn. Hy trad dan ook uit zijnen ftant-

plactfe , en (lelde zich voor de genen,

die vlughren , en fprak aldus tot hen.

O ! makkers , dient ghy aldus eenen

keizer , de ip&erdighfte van alle prin-

zen , aen l/cien ghy zoo grote henheif

en kloekmoedïgheit belooft hebt f Kere9
kere na de bres. Vit is het bed , daer

ik fterven Tvil : en gy-lieden moetproe*

ven van uTve trouVvbeit geven.

Zoogezeidt: zoo gedaen. Hytrok
dan regel recht op de bres aen. Maec
de vlughtelingen keerden hem hetaen-

zight toe. Aldaer ontflont weer een

veel felder gevecht , als oit te voo-

rcn.

De Ridders queten zich ten dien dage

mannelijk en onverwinnelijk : dies de

Turkfche veltheer, door zijne hertnek-

kigheit , niet als den voorigen neer-

laegh deed verdobbelen : waer ovec

hy eindelijk genootzaekt wiert de zij-

nen te volgen , die met grote fchrik

en verwartheit den hertret genomen
hadden.

Geduurende het gevecht , quamen
meer als duizent Turken te fneuve-

len : maerin het vluchten zaghmen'cr

meer als twee duizent verflagen: want

dewijl de bolïchieters uit de ftad mee-
nighte van (lukken gefchuts , tegen de

laeghteder bres,aenge(telt hadden , zoo
bacrden die zulken groten neerlaegh

onder
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groten heerlaegh onder de genen , die

over hoop neerftegen , datmen meer

doden op dien oort vond , als op de

plaetfe zelve, daer men zoo kloek-

mocdelijk om de plaetfe geftreden had.

Daer bleven zeftien Ridders doot

,

en twintigh werden 'er gewont : waer

onder d'aenzienelijkfte waren Michel

d'
'
drgillemont , hopman van de ga-

leyen , en de Ridder Maufelle , die de

ftandaert van den Groot Meefter voer-

de. D'eerfte wiert door de fcheut van

eene pijl in 't oogh , en d'ander door

eep musketfeheut getroffen.

De Groot Meefter deed hier op een

algemeinen omgang doen, om Gode
voor de behoudenis der ftad te danken.

Maer hier door wert noch meer de

gramfchap van keizer Solymanen van

zijne Bajfas omikeken. Ook bezweken
zy in hunne gewonelijke dapperheit

niet , maer deden nieuwe mijnen op
Verfcheide plaetfea maken, eninzon-

derheit eene, welke menaen S. Jan van

Kolojjus uit deed komen,en geen minder

kracht en gewelt baerde , als de val

Van het bolwerk van Eagelant gedaen

had : waer door de Ridders zoodanigh

verbaeft en verbijftert wierden , dat zy

êenen tijtlang bleven, zonder eikande-

ren te kennen»

Maer ziende de Turken ten ftórm

lopen , fchepten zy weder moet , en

bequamen in min als een vierendeel

uurs van hunne verbaeftheit. Zy trok-

ken dan met hunne gewonelijke hitte

op hen aen , en floegen de Turken met

grote kloekhertigheit af, doende hen

met ongelofelijke wanorde te rugh

wijken. Waer over Muflafa genoot-

zaekt was,hën met dreigementen weer-

om aen het gevecht te brengen. Zy
ftreden dan zeer fel , en drongen tot

aen de werken of verw.eringen van
het bolwerk door, alwaer zy eenigc

Vendels planten. Zelf liep het vendel of

vane des kruis van Godsdienft gevaer

van genomen te worden , door den val

van Joachin de Kluys, die gewont wiert.

Maer dewijl zy met mannen te doen

hadden, die als rotfen ftant hielden,

zoo moften de Turken eindelijk, met
verlies van drie duizent mannen , en

drie lantvooghden , en een vendel van

de genen , die zy in het begin op het

bolwerk geplant hadden , weerom de

wijk nemen.

DOS. ay

Gelijk aen dien kant braef gevoch-
ten wert, alzoo was ondertuflehen geen
minder gewelt in de wijk der Italia-

nen gebaert : want als zeker verrader

,

die in de ftad was , Baffa Pyrrus verwit-

tight had , om de ftad van die zijde aen

te taften , zoo klom dees met eene ver-

rafling op het bolwerk , dode al wat
hem boven voor quam , en begon al-

daer een verblijf te maken. Maer de
Groot Meefter zond derwaerts eenigen

tot by ftant, die hem zoo kloekuioe-

dclijk te rugh dreeven , dat hy gene ho-
pe meer°had,om die poft te bemagtigen,

en befloot een andere aen te doen en
t'overweldigen.

Hy verliet dan het gevecht , als het

opzijnheetfte was, en nam d'uitgele-

zenfte troepen , en deed een groot ge-

tal van ladders tegen het bolwerk van
Karrete oprechten , daer hy hoopte
geen groten tegenftant te zullen vin-

den, uit oorzake de meefte Ridders aen
twee oorden beezigh waren , die men
zoo fel befprongen had. Doch hy werc

aldaer tegen zijn vermoeden zeer raii-

welijk onthaelt : want de Ridder Dan-

delot, hopman van dat bolwerk, zond
hem een troep van brave krijgsknech-

ten, en meenighte van ftrijtbare bur-

gers tegen, die de ladders om verre

haelden : dies deTurken tuimelings hol

over bol beneden in de graftcn vielen.

Het gefchut, dat op dit bolwerk , ea

op dat van Kosquino , en op den tooreii

van Italië geplant ftont, fchootrechc

langs de grachten , op een dikken drom
vanloldaten, die d'aerde aller wegen
met doden bedekten 5 waer door aldaer

een fchrikkelijken moort ontftont.

Zelfs de ftoutften, als zy de grachten

met doden opgehoopt zagen , namen

de vlucht en lichten hunne hielen : die

van Baffa Pyrrhus zelf gevolght wier-

den.

Ondertuflehen fchoot dagelijks ze-

ker booswight en verrader in het leger

der Turken een fchicht, aen wiens

eind een brief gebonden was ; waer by

hy hen alles verwittigde , wat in de ftad

omginge. Maer dees kon eindelijk zijne

verraderye zoo heimelijk niet belleken,

of die quam aen den dagh ; dies daec

vanberight aen den Groot Meefter ge-

geven wert, die hem deed vatten. Hy
wiert, na vrywillige belijdenis van zij-

D nen
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Derde

ftorm.

Alge-

meene
ftorm.

nen misdact, met vier paerden van

malkandere getrokken.

De Turkfche veltheer, die door zul-

ke grote verliezen byna ten einde van

hope gekomen was, ondernam een

derden ftorm op het bolwerk van Enge-

lant te wagen , en beval , om daer van

den uitflagh des te gemakkelijker te

maken , Bjjfa Achmet , die tuflche nde

poften van Spanje en Auvergne gdegctt

lagh, zijne mijnen te laten fpringen:

al het welk volbraght wert.

De troepen van dien veltheer be-

fprongen kloekmoedelijk de wijk , daer

zy na toe gezonden werden.

De troepen van Achmet, ziende cenc

grote opening aen het bolwerk van

Spanje , befprongen het zelve met even

grote kloekmoedighcit.

Maer alle deze acnvallen wierden

kloekmoedelijk by de belegerden af-

geflagen: waer over de Turkfche velt-

heren, wanneer zy meer als driedui-

zent doden in het zant zagen leggen

,

befloten den aftoght te doen blazen ,

om een algemeincn ftorm te wagen.

Zy bcfloten dan vier poften op een

zelventijt aen te taften, ten einde de,

ftcrkten der belegerden , wanneer die

aldus zouden gefcheiden zijn, des te

minder tegcnftant hen zouden kunnen
bieden.

Om nu des te lichter den acnflagh

uitte werken, (choot al het grof ge-

fchut, zonder ophouden den tijt^van

tien dagen , op het bolwerk van Enge-

lantyOp de poften vanProvence cnSpanje,

en op de vlakke grontvan Italië, om
de breuken te verwijderen, en de we-
gen effender te maken.

Keizer Solyman mangelde niet , om
zijne hopmannen en foldaten een moet
in 't lijf te (preken.

De Groot Meefter, die dit befluit

en voornemen der Turken aen het bui-

ten gewoonlijk geraes van het gefchut,

en aen het groot getier, dat de Tur-

ken, tegen hunne gewoonte, dengant-

fchen nacht maekten , befpeurde , ver-

gaderde zijne Ridders , foldaten , en

inwoonders , en hield hen voor , dat

het nu om hun leven, middelen, eere

en inzonderheit om Gods glorye te

doen was. Voorts moedighde hyhen
aen , en verdeilde hen op alle de poften,

die te befchermen waren.

De Turken trokken met het krie-

ken van den dagh op.

Die tegen het bolwerk van Engelant

acnvielen , vonden zich aenftonts in

een grote wanorde, door het gefchut

van het bolwerk van Spanje, gebraght

,

dat hen in de zijde met eene onuitlpre-

kelijke woede trof. En had de Luite-

nant generael van de flaghorde van

Muftafa , hen door zijnen voorgang en
aenfprake jriiet hertigh gemaekt, zy

zouden te rughgedeift hebben, cerzy

den aenval of het vechten begonnen

hadden.

Maer dces luitenant quam aen een

kanon fcheut te fneuvelen , over wiens

doot de Turken zoo grote droefenis

maekten, dat zy,om hun eigen leven.

niet dat gaven, en elkandercn met woe-
de aendreven , en op de plaetfe, zonder

eene voet te verzetten, ftreden.

Deftedelingen daer en tegen, geefte-

lijken, vrouwenen kinderen, wier-

pen ziedende hete olie en water, fte-

nen, granaden, en vier-potten op de

beftormers : waer door onder hen een

grote neerlaegh ontftont.

Mannelijk queet men zich aen dien

oort : hoewel het noch fel 'er in de wijk

van Spanje toeging.

D'Aga der Janiiïaren had die wijk

met eene troep , gekozen uit de befte

van zijne krijgsknechten , befprongen

,

die.onaengezien het groot getal der do-

den , die zy rontom hen zagen leggen

,

op het bolwerk klommen , en aldaer

veertien vendelen planten, en tot aen

de Barrikarlen deur boorden.

Deze eerfte aenvallen waren van

geen klein belang: dewijl de meefte

foldaten, gefchikt tot bewaring van

deze wijk , getogen waren om den Ita-

lianen byftant te doen : want men had

geen vermoeden, dat men hen dooree-

ncn oort zou befpringen , daer geen

bres gemaekt was.

Maer wanneer de Ridders Menetou,

een Fransman , en Hugues Kopones, een

Spanjert , zich voor het hooft van een

fterken troep van Kandianen geftelt

hadden en tot byftant quamen , begon-

nen de Turken het te quaet te krijgen.

Wanneer evenwel het getal derTur-

ken van oogenblik tot oogenblikaen-

wies, zouden deze twee Ridders onge-

twijfelt overrompelt .zijn geworden,
in-
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indiende Groot Meefter, vèrwittight

van den uitterften noor, daer in zy ge-

braght waren , hen niet tot byftant met

eene troep van zijneRidders gekomen

was : latende ondertuffchen de befcher-

ming van zijne poft, onder beleit van

Emery Gomband , BaïlovanMorea.

Voorts deed de Groot Meefter het

gefchut van de wijk van Auvergne te-

gen de Turken , die op het bolwerk
geklommen waren , wenden 5 en be

valden bevelhebber Bourbon, met een

troep foldaten , door de Kafematte te

trekken , om op het bolwerk te klim-

men. Hier op deed hy het gefchut zoo

braeffpelen,dat hy meer als de helft van

deze Turken van boven neer fchoot.

Voorts beftont de Bourbon ook op

d'andere vuur te geven , die hen alle,

zich ziende tuffchen deze nieuwe troe-

pen , en tuffchen de genen , die onder

beleit van Hugues Kopones en Menetou

vochten , ter neer lieten houwen.

£n niet tegenftaende d'Aga de licha-

men van zijne laefte Janiffaren in de

grachten zagh fmijten , om hem te ver-

varen, zoo kreunde hy zich des wei-

nigh, maer wert daer over zoo gewel-

digh verftoort, dat hy eenige nieuwe

foldaten uitkoos, die noch niet ge-

vochten hadden, en hen zelf in per-

zoon aen het gevecht voerde. £n hoe-

wel het gefchut van het her ingenomen

bolwerk , een groten neerlaegh onder

zijne troepen baerde, zoo deed hy

evenwel op de belegerden zulke hevi-

ge aenvallen en gewelt , dat in het

leger der Turken gelooft wiert , dat hy

eindelijk deze plaetfe zou bemagh-

tight hebben.

Maer als de GrootMeefler twee hon-

dert mannen had doen halen , die een

gedeelte van de krijgsbezetting van den

tooren van 5. Nikolaes uitmaekten, zoo
begonnen die door hunne ftrijtbaerheit

een ander oogh aen het werk te geven :

want de Turken , die reeds zes gehele

uuren gevochten hadden , verlieten

hunne vendels, en begonnen den her-

tret te nemen , zonder zich aen^de drei-

gementen van hunne overften te kreu-

nen. Solyman dit niet kunnende dulden
,

deed den aftoght blazen , om de Kri-

ftcnen van d'eere van eene volkome ze-

ge te beroven.

Dezen uitgang nam deze grote ftorm

en aenval , die den Turk op twintigh

duizent mannen te ftaen quam. De be-

legerden verloren twee hondert folda-

ten , en vier voorname mannen van

aenzien : ais de ridder van prefna , com-
mandeur of bevelhebber vznRomavja,

Anaflafms de S. Kamelle, provencjacl,

Olivïer de Trïffak , uit het lant van Au-

vergne, en Peter Filip , algemene ont-

fanger der orde.

Solyman toonde zich over dit verlies Onbc-

ongemeen gevoelijk , en fcheen als
ncesen°

, . TT van bo-
met woede ingenomen te zijn. Hy

iyman

doemde Muflafa, zijn zufters gemael ° ?er &ca

en veltheer , om met pijlen doot
"

a
"^

gefchoten te worden , dewijl hy d'aen-

rader des beleghs van den aenflagh

was. In de zelve ftraffe deed hy Bajfa

Pyrrus doemen , uit oorzake dees zich

verftout had herroeping van zulken

onrechtvaerdigh vonnis te verzoeken

,

ten aenzien van de dienften , die keizer

Solyman van de kloekmoedigheit van
dezen veltheer genoten had.

Alle d'andere krijgsoverften verga-

derden , en baden gemener ftem Soly-

man, om het leven van deze twee deurr

luchtige perzonen te fparen. Achmet

Bajfa verdedighde met zulke krachtige

indrukken voor Solyman hunne zake,

dat Solyman daer door geraekt wert , en

hen het leven toc&onv.mitsMuftafa over

zijn krijgsheir niet meer gebieden zou.

Geweldigh fpeetdie hoon Muflafa,

en wert daer over zoo vergramr , dat

hy befloot zich op de zijde der Rho-
diers te begeven. Totaenvang van zijne

wrake zond hy hen eenige brieven toe

,

aen pijlen gebonden , om de beleger-

den de gewightighfte aenflagen te ver-

wittigen. Maer wanneer Solyman aen

Muflafa het Beglerbyfchap ( of Lant-

vooghdyfebap) van Egypten gegeven

had , dat met de doot van Kaitbegb

open gekomen was, zoo kreeg hy

daer door weer d'oude genegentheic

tot zijnen heer. Hy maekte dan weer

nieuwe mijnen, en deed noch drie

ftormen voor zijn vertrek.

Te voore is gezeidt hoe Andreas Da-

maral , kanzeler van d' Orde , zeer gro-

ten afkeer van den Groot Meefter had,

en , uit een weerzin in hem, heimelijke

befcheiden en berighten aen Solyman

toezond , tot het aenvaerdjgen des

beleghs.

D z Hy
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Hy had ook dikwils de Turken van

d'ongelegentheden der ftad verwit-

tight , en al wat in den raet befloten

was, verftendight. Nu beftont hy hen

ook bekent te maken, hoedebraeffte

krijgsknechten in den algemenen ftorm

gefneuvelt waren.

Ten dien einde quam zijn knecht

veel op het bolwerk van Auvergne , met

eenen boge, omeene pijl, meteenen

brief dacr acn,in 's vyants leger te fchie-

ten.

De Groot Meefter, des verwittight

,

deedden knecht vatten,die aenftonts de

verraderye van zijnen meefter beleed.

Hy bekende ook , dat dees voor eenige

dagen aen de Baflas gefchreven had, om
hen de fchaersheit van levens middelen

bekent te maken , en tot het voort-

varen met ftormen aen te moedigen.

Hy ftreed ook zijnen meefter op

,

dat men hem in den toren van S. Niko-

laes gezonden had , en al het geen , dat

hy gezeid had , waer was.

Andreas de Kanzeler wert ook
overtuight , dat hy , toen de Villiers

Groot Meefter zoude gemaekt wor-

den
,
gezeit hadde , dat die de laefte

Groot Meefter van Rbodus zou zijn.

Over dit misdrijf wiert hy onthalft

,

en de knecht gehangen : en beide de

lichamen aen ftukken gehouwen,en die

door alle de wijken der ftad ten toon

geftelt. Den Kanzeler waren met vele

plechtigheden in S.Jans kerke de mer-

ken der ridderfchap afgenomen.
Strijdt- Acbmet, die door het vertrek van

vanAch- OKitfiafxi veltheer geworden was ,
queet

m«. zich ondertuffchen als een braef krijgs-

overfte, enwiftook, dewijl hy in een

grote vcrnufteling was , wonder veel

door zijne vonden en herfl'enen uit te

werken. Hyfloopte de muur, die noch

tuffchen de Turken en Rhodiers was

,

en deed alle de verrweringen der bol-

werken ter neer fmijten, en maekte zijn

verblijf op de bolwerken van Italië ,

Engelant en Spanje nemen.

De Groot Meefter ondertuffchen

was vieren dertig naghtenindeaffnij-

dingén gebleven , zonder in al dien tijt

de wapenen van 't lijf te leggen.

Storm Eindelijk befloot Acbmet, na zoo
afgena- veel arbeits gedacn te hebben , het lae-

fte gewelt te baren , en eenen feilen

ftorm te wagen, tot veroveringc der

ftad.

gen

Hy befprong dan het bolwerk van
Engelant , en Bafla Pyrrits tafte de vlakke

gront ofplein van [talie aen, doch wer-

den beide met zulken kloekmoedigheit

door de belegerden afgeflagen , dat

Achmet befloot voortaen niet meer
zulken gevarelijken weg in te flaen.

Naer dien nu Solyman met gewelt

niet zagh uit te werken , zond hy brie-

ven in de ftad : waer by hy den bele-

gerden een zeer zacht onthael beloof-

de, by aldien zy zich zijner gehoor-

zaemheit wilden onderwerpen. Doch
die brieven wierden by de belegerden

niet met allen geaght.

Hier op deed Bafla Pyrrits zekeren

Genuces, Hieronymo Monlius of Monilio

genoemt , met de belegerden in gefprek

komen , die zich aen de poft van
Auvergne yervoeghde , en hen den el-

lendigen ftaet der ftad aen d'eene zijde

voor oogen ftelde : en aen d'andere zij-

de het goet onthael, het welk de Turk-
fche keizer Solyman den ridders en in-

woonders beloofde te doen, vertoonde.

Dan hier door wert even zoowei-
nigh uitgerecht, als met de brieven van
Solyman. Ook wierden eenige nieuwe

voorftellen, die zeker Albanees ver-

toonde, by d'inwoonders verworpen.

Macr wanneer eindelijk d'inwoon-

ders begonnen te zien,datmen in onder-

handeling mofte treden , indien men
vrouw en kinderen , lijf en goet be-

houden wilde , zoo baden zy den

aertsbiffchop en eenige Ridders van het

groot Kruis, dat die den Groot Mee-
fter , om met Solyman in onderhande-

ling te komen, wilden verfpreken , en

acht te flaen op d'uitterfte noot, daer

toe zy gebraght waren.

Doch alhoewel d'aertsbiffchop en

deze Ridders zich daer toe ongenegen

toonden , zoo gingen zy evenwel het

verzoek der inwoonders den Groot
Meefter voordragen. Maer de Groot
Meefter gaf hen ten antwoort : dat hen

niet betaemde zulken voorftel te doen

:

en men veel liever een befluit moft ne-

men, om , ter eere van den godsdienft

,

en voor de vryheit te fterven : waer in

hy d'eerfte zou zijn , om hem daer toe

den wegh te toonen.

Maer als deAertsbiffchop en Ridders

hem vertoonden, dat het volk op zich

zelf, tot hun eigen voordeel, met den

vyanc

Raetpfc-

gingen

over liet

opgeven

dcrlUi
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vyant zou handelen, indien hy hunne

rechtmatige. bede niet wilde toeftacn,

zoo deed hy den Raet vergaderen, en

vroeg dien zeer ernftigh af: of de vane

des Kruis voor de halve Mane der Tur-

ken , de Kriftenen voor de Mahometa-

nen , de Ridders van Rhodus voor de Ja-

niffars, die een deel ellendige flaven wa-

ren,behoorden te wijken?Het zou,zeide

hy, fchandelijk zijn, met eenen menfch

te handelen , tegen wien de Godsdienft,

dien zy beleden , voornamelijk gevc-

ftight was. Zy hadden reeds twaelf

Keizeren afgeflagen , en zouden noch

wel dien geen kunnen tegen ftaen , dien

zy nu voor het hooft hadden. Een bra-

ve doot was voor een fchandelijk le-

ven te kiezen.

Maer alle deze gewightige redenen

waren krachteloos : want ten zelven

tijde, als de Groot Meefter noch fprak,

quamendrie koopluiden aende deure

van de raetkamer kloppen, en ver-

toonden hem een verzoekschrift by

twaelf van d'achtbaerfte burgers der

ftad ondertekent,die hem ootmoedelijk

baden,om te willen met den vyant over

het opgeven der ftad handelen : of ten

minften hunne vrouwen en kinderen

na eene veilige plaetfe te laten brengen.

De Groot Meefter liet zijn gedaan-

ten ernftelijk over het belang van dit

verzoekfehrift gaen , doch wilde daer

op niet antwoorden, voor hy te deegh

van ftuk tot ftuk van den toeftantder

ftad onderricht was. Hy vervoeghde

zich derhalve byden Prioorvan S. Gil-

les , en by Martinengo , die beter ken-

nis , als alle d'andere, daer van hadden

,

en vroegh hen daer over hun gevoelen

en goetdunken af.

Waer op dieront uitten antwoort
gaven en zeiden. Heere , wy zijn uit

plightgehouden, en op onsgemffeute zeg-

gen , dat de ftad niet langer te houden zy.

De vyanden zijn reeds binnen deftadgeko-

men, en hebben aldaer hun verbliifplact-

fen,die tot veertigh treden aen d'eene zijde,

en tot vijf en tivintigh ofdertigh aen d'an-

dere zijde,gevordert zijn. Wy zien niet het

in onze magt te zijn hen van daer te jagen.

Daer en boven zijn de befte Ridders enfol-

datenjn het vegten,gefneuvelt.Wy hebben

geneftsrkten meer in. De Turken arbeiden

ook noch , om de muure op eenige plaetfen

t 'ondergraven. Indien wy gene vaerdige en

genoechzame byftant krijgen , om Solyman

te dwingen van het belegh op te breken t

zoo kunnen wy deftad niet houden.

Doch hier tegen braght de Groot
Meefter noch vele redenen in , die alle

hierop uitquamen, van de ftadt niet

over te geven,zoo lang men een droppel

bloets in 't lijf hadden.

Maer als de meeften der genen , dié

den raet uitmaekten, hem vertoont

hadden , dat d' Orde der Ridders

gehecllijk zou uytgeblufcht , en al

het volk der ftad gedwongen wor-
den hun geloof te verlooghcnen ,

indien de Turken de ftad met gewelt

in kregen, zoo wert hy gedwongen
van zijn genomen opzet uit noot te

wijken, en belloot den inwoonders
hun verzoek toe te ftaen.

Wanneer nu op dien tijt Solyman een o«ge.

vendel op de kerke van S.Maria van n
en

.

dcr

Lemonitre, welke ontrent de ftad ftont,

geplant had , als tot een teken of hy
noch eenige voorftellen wilden doen,
ee'r tot den uitterften noot te komen,
zoo deed de Groot Meefter eenander

vendel op de poorte vznQuosquino plan-

ten , tot een bewijs van in onderhande-

ling te willen komcn,en na het geen,dat

zou. voorgeflagen worden , te luifteren.

Twee Turken dan quanten uit hunne
loopgraven , met eenen brief van So-

lyman : waer by hy beloofde behoude-

nis van leven en goederen : vryheit van
gewifle : benerTcns keure van te blij-

ven of te vertrekken , zoo wel voor
de Ridders, als burgers.De Groot Mee-
fter zond aen Solyman den Ridder Anto-

nis de Grolee, Geghti PaJJïn^cn Robert Fer-

n*cy,gewonelijke richter der kaftelanye.

Deze afgezondenen verworven niets

anders, als eenen ftilftant van drie da-

gen. Na die gebrooken was door het

verzoek , dat de Groot Meefter deed

van langer uitftel van tijt te hebben j

om zich wel te beraden , begonnen de

Turken het gefchut weer te laten fpe-

len.

Maer zijnde d'onderhandeling ein-

delijk weer by de hant genomen , over-

quam de Ridder dëPajjin, met Keizer

Solyman op deze punten.

De kerken zouden niet ontwijd noch ont- Punten

heilight worden. Aam-

De Kriftenen zouden vrye oefeningvan
r
°

*

Godsdienft hebben.

D 3 Men
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Men zou gene kinderen vanfcbatthigb

mogen nemen , om Janiffars te zijn.

D' Inwoonders zouden van alle laflen

,

den tijt van vijfjaren , ont/lagen zijn.

Die wilde , zoude van daer met alle

zijne roerende goederen, binnen driejaren,

in alle vciligbeit kunnen vertrekken.

Solyman zou , aen die van d'Orde , ge-

uoechzamefcbepen engaleyen verfchaffen,

om ben alle na het cilant Kandie over te

voeren.

Het gefcbut zouden zy mee/Iepen , zoo

veel zy in defcbepen laden kannen : en bin-

nen twaelfdagen vertrekken.

Het kajleel van S. Peter , eiUnt tango ,

en andere eilanden en perkten der Orde

zouden aen Solyman overgelevert worden.

Dit verdragh wert op Kersdagh, den

vijf en twintigften van Wintermaent

,

des jaers vijftien honden twee en twin-

tigh, voltrokken,en daer op de ftad aen

keizer Solyman overgelevert.

Het fchijnt vrome daden en deugh-

den dikwils in den perzoon van den

vyant zelfgeaght worden.
Edel- De kloeke ftrijtbaerheit, welke de

hdTvan Groot Meefter aen het verdedigen der

soly- ftad bewezen had, baerdc in keizer So-
rean

,

tc' lyman een verwondering tot ftommens
gensde / .. ,° .

Groot toe, en in zijnen vcltheer Acornet een
Meefter. onuitfprekelijke begeerte,om met hem

in gefprek te treden. Dies ging deeshem

begroeten,tot in de gracht van de ftant-

plaetfe ofpoft van Spanje , en befchonk

hem met grote lofredenen, van dat hy

zoo langen tijt aen de vervarelijkfte

maghten des gantfehen aertbodems

had tegenftant geboden. Voorts ried

hy hemeenige plighrplegingen aen So-

lyman af te leggen , die hy zeide zeer

begeerigh te zijn , om hem te zien.

Niet wel kon de Groot Meefter zich

daer van ontfchuldigen, noch dat af-

flaen, dewijl, door het weigeren van
dat te doen, Solyman miflehien gewel-

digh beledight zou geworden zijn : en

dienvolgens zich niet te ftip aen de

punten des verdraghs gehouden heb-

ben.

Dies vervoeghde de Groot Meefter

zich by Solyman , die hem wel onthael-

de , en zi)n loffelijk beftant , in het ver-

duuren des beleghs
,
grotelijks prees : ja

hybetuighde eenigh leetwezen te heb-
ben, methemuitzijnerfgoette jagen,

en bood hem d'eedijkfte en achtbaer-

fteampten zijns rijks aen, om hem in

zijnen dienft te houden. Dan hiertoe

had de Groot Meefter gene ooien. So-

lyman beloofde hem voor de twede

male de verdragh-punten ongefchent te

zullen houden, en deed hem weerom
tot aen de ftad geleiden.

Solyman ging eenige dagen daer na

in de ftad, gevolght van /lebmet en

ibrahim BaJJa , die dezen jongen vorfl

het naefte aen het herte begon te le?>

gen, om den -Groot Meefter in zijn

paleis te bezoeken , dat een ongewo-
nelijke heufchey t van de Turkiche kei-

zers is, dewijl die alle andere vorften

des aerdbodems weinigh achten.

Deze ongewonelijke gunfte van So-

lyman verplighte den Groot Meefter,

tot het bewijzen van ongewonelijke

verneedering , die op zijne knien aen

hem eerbiedigheit betonen wilde.

Maer Solyman belette hem dat te doen,

zoo dra hy hem zagh daer van gelaet

maken, en braght de hant aen zijnen

tulbant , om hem eere te bewijzen : dat

de Turken noit doen, dan wanneer zy
aen Gode eere wilien bewijzen.

Na eindelijk de Groot Meefter orde

op zijne zaken , des daeghs voor het

voltrokken verdragh
,
geftelt had , trok

hy uit de ftad Rbodus. Hy ftak in zee

met vier duizent menfehen, in veertigh

fchepen , nemende zijnen koers na het

eilant Kandie.

De Korfair 'Kurtogly wert in de ftad

gelaten, om aldaer, van wegen Solyman

te gebieden.

Niet lang bleef keizer Solvman in de Vert
c
re

ftad: maer nam zijnen wegh na Kon-

jlantinopolen. Hy roemde gewcldigh op
deze overwinning , en ftelde die boven
alle andere , die oit zijne voorzaten ge-

daen hadden.

De Kriftenen, of ridders van S.Jan
van Jertifalem , hadden de ftad en het

eilant Rbodus, fëdert het jaer dertien

hondert , en vier of negentien , zoo
andere willen , bezeten , als wan-
neer zy dezelve den Sara^enen of Ma-
hometanen,onder beleit van den Groot

Meefter Fulko de Villaret , afnamen , die

de ftad , welke by na vervallen was

,

deed herbouwen , en de fcheeps-tim-

merwerven vermaken.

Het eilant en de ftad7?/Wb heeft,be- Aertb

neftens vele andere plaetfen van dien ^j
oort, dus.

vjii So

lyman
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t

on.

voelt: en is voornamelijk viermaelin

aeloude tijden zwarelijk daer door ge-

fchut.

De eerfte aertbeving gefchiede op

het twede jaer van de honderten acht

en dertighfte Olympias, dat is, op het

twee hondert en twee en twintighfte

jaer voor des Zalighrnakers geboorte.

Eufebius wijfelt , en brengt deze

aertbeving nu op het twede jaer van de

hondert en negen en dertighfte Olym-

pias , en dan op het twede jaer van de

hondert en acht en zeftighfte Olympias ,

desgelijks ook Hieronymus.

Ook melt Juftinus eene aertbe-

ving : waer door Rhodus^ en vele ande-

re lieden, met een zwaren val van

puinhoopen gefchudt wierden. Des-

gelijks ichrijft Paufanias , dat deze aert-

beving de fteden van Karie en Lycie

deed daveren , maer allermeeft daer

door heteilantder Rhodiers beweeght

wiert.

Eenige brengen d'aertbeving , welke

Jujlinus gedenkt, vijf en twintigh ja-

ren later: te weten, op het honderten

zeven en negentigfte jaer voor des Za-

lighrnakers geboorte.

Door deze eerfte aertbeving, ftorte

ïg- het groot beek Kolcjfus ter neer , na
het zes en vijftig jaren over eind geftaen

had,als ook een groot gedeelte der ftads

muuren en fcheeps-timmerwerven.

Meer andere fchrij vers, als Orojius
,

Paulus Diakonus , Marianus , Scotus
,

gedenken deze aertbeving , waer door

het beelt Kolojjus terneer viel.

De Rhodiers namen den voorval

van deze aertbeving waer, en droe-

gen zich in dien ram p zoo voorzighre-
lijk, en met zulken kloek beleit, dat die

toeval hen meer tot voordeel , als to,t

nadeel ftrekte : want zy witten by de

genen, aen'wien zyingezantfehapten

dien einde gezonden waren , hunne ge-

leden neerlaegh, uit yver van hunnen
ftaet te helpen , wonderlijk te vergro-

ten : als ook by de genen, die zy in

't byzonder daer over aenfpraken.

Zy braghten de fteden en koningen

,

en allermeeft de koningen daer toe,

dat zy niet alleenlijk grote giften van
hen ontfingen ; maer ook zelfs dege-

nen , die dezelve vereerden , in 't toe-

komende zich aen hen , als voor een

oort by ouds grote aertbevingen ge- groten weldaet, verplight hielden: want
Hiero , koning van Syrakufen , op Sici~

lie , en Gelo , koning der Sikder

s

9

vereerden niet alleenlijk vijf en zeven-

tigh talenten zilvers, totverfchaftlng

van olye voor de genen , die in de wor-
ftel - ftrijtplaetfe geoefend wierden :

(welke zom zy ten dele in gerede gel-

de , en ten dele kort daer na gaven :)

maer zy wijden ook zilver e ketels met
hunne voetftallen , en eenige water-

potten, in de ftad der Rhodiers toe.

Daer en boven gaven zy hen ook,
tot het verrichten van kerkendienften

,

tien talenten, en tien andere, om de
ftad met inwoonders te bevolken : dies

de ganfche zom hondert talenten zil-

vers bedroegh. Daer beneften gaven
zy allen den genen , die na Rhodus voe-
ren, vryheit van tollen en fchatting.

Ook vereerden zy hen 50 Katapulten of
pijlwcrpgevaerten van drie ellen groot.

Nazy eindelijk zoo vele dingen ge-

fchonken hadden , als ofzy eenen wel-

daet van de Rhodiers ontfangen had-
den,richten zy ook op ecneplaetfe,Dzg-

ma
y
twee beelden op, te weten, het volk

der Rhodiers,van het Syrakufaner volk
gekroont of bekranft. d'Egyptifchc

Koning Ptoiemeus beloofde den Rho-
diers drie hondert talenten zilvers , tien

mael hondert duizentattaben korens-,

ftoffe tot het bouwen van tien galeyen

,

met vijf ry-riemen , en van zoo vele

galeyen met drie ry-riemen , veertigh

zentdennebalken, tot ïde mate van ee-

nige ellen, duizentpont koper geit, drie

duizent pont werk , drieduizent zeilen

en maften : tot heroprechting van het

Koloflen beelt drie duizent talenten,

hondert bouwmeefters , drie hondert

en vijftigh arbeitsluiden , en tot dier

voetfel veertien talenten jaerlijks : daer

en boven, tot onkofte van defpelcn en

kerkdienften , twaelfduizent Artaben
korens : en tot onderhoud van tien ga-

leyen , met drie ryriemen , twintig dui-

zentArtaben. Het meefte van alle deze

dingen gaf hy aenftonts , maer flechts

een derde gedeelte van al het geit.

Desgelijks gaf Antigonus , een der

Landvooghdcn van Alexander de

Grote , en namaels koning van Syriet

tien duizent balken van zes , tien

,

en ook van acht ellen , tot gebruik der

wiggen: zeven duizent planken van ze-

ven
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ven ellen: drie duiz ent ponden yzers

:

duizent ponden pek , duizent tonnen

teer. Daer en boven beloofde hy hon-

dert talenten zilvers. Chryfeis, een edele

vrouw, gaf hondert duizent maten ko-

rens , en drie duizent ponden loots.

Seleukus, vader van Antiochus, gafal-

len den Rhodiers, die met fchepen in

deflelfs gebiet quamen, vryheit van tol-

len , en vereerde hen daer en boven tien

tocgerufte galeyen met vijf ry-ricmen,

en 2000 maten korens, alsookcenige

duizent ponden hair totjankertouwen.

Diergelijke dingen hebben ook Pru-

Jias , koning van Bithynie s en Mithrida-

tes , koning van Pontus , en de lantshee-

ren, die te dien tijde het gebiet in klein

Afe voerden, als Lyfanias, Olympichus en

Iz'wMezujgefchonken.Niemant zal lich-

telijk het getal der fteden weten te zeg-

gen, die , elk na zijne maghten , den val

der Rhodiers verlichten. Dies men zich

grotelijks heeft te verwonderen, indien

men op den tijt v/il zien, federt den wclT
|

kende ftad der Rhodiers met burgers

begon bevolkt te worden , hoeinzul-

ken korten tijt, zoo de byzondcre als

de gemene middelen der Rhodiers tot

zoo verre opgeklommen waren. Maer

zoo men acht Qaet op de welgele-

gentheit der plaetfe , en op den over-

vloet der dingen , die van uitheemfche

toegebraght waren, ten einde de ftad

niets zou ontbreken, waer door zy ge-

luckzaligh zou zijn, zoo zal men zich

niet meer behoeven te verwonderen: ja

men zou kunnen zcggen,dat de ftaetder

herfteldeRhodiers,minder,als na beho-

ren, gebloeithebbe. Dus verre Polybius.

uóiinf De tw^de aertbeving ontftont ten tij-

de van keizer Antoninus Pius: waer door

vele fteden op Rbodus, en in klein Afie ter

neer ftorten , die de keizer alle by na

met onmetelijke onkoften, en wonder-

lijken vlijt deed hcrftellen , als Paufa-

nias getuight.

De derde grote aertbeving geviel on-
cdMsn.

jjg,. ke jzer Kbnftantius , op het achtfte

jaer van zijne regering : waer door het

eilant Rbodus met vele gebouwen neer-

ftorte.

De vierde en laefte aertbeving ont-

ftont onder keizer Anaftafus , die op het

jaer vier hondert een en negentigh, na
des Zalighmakers geboorte begon te

regeren.

Zoo Euagrius en Niceforus Kallixtw

getuigen, zou onder keizer Anaftafus

het eilant Rhodus , voor de derde male,

door eenc aertbeving laet indennaght

gelchut zijn:daer deze aertbeving noch-

tans de vierde was, die Rbodus geleden

had. Doch Euagrius en Nicefmis hebben

miflehien alleenlijk de aertbevingen

willen gedenken , die op Rbodus onder

de Roomfche keizers ontftaen zyn.

Het eilant Rhodos heeft ook in acloa- Water-

de tijt grote watervloeden uitgeftaen :

vlocdcu

d'eerfte ontftont, wanneer de Telchi-

ners, d'acloude inwoonders, het eilant ? i°-

bewoonden , die , wanneer zy den aen-

ftaenden watervloct te voore verna-

men , het eilant verlieten , en zich aller

wege hene verfpreiden.

Dit gefchiede lang voor den op-

bouw der ftad Rbodus. Maer na de ftad

geftight was , heeft zy drie andere wa-
tervloeden uitgeftaen. Welker twee,

en de kleinfte , wanneer die zouden ge-

fchietzijn , is onzeker: maer de derde

en zwaerfte watervloet geviel op het

eerfte jaer van de hondert en zeftiendc

Olympias , dat is , op het drie hondert

en zeftiende jaer voor des Zaligh-

makers geboorte, als Diodoor op dat Lib - M'

jaer in de volgende woorden verhaelt.

In die zelve tijden quam deftadderRhO'

diers een derde watervloet over , die vele

inwoonders verjlond. Dier eerfte was den

menfehen weinighfchadelijhdewijl toen de

ftad eerft nieugebouwt was. Maer de twede

was groter, en vernielde vele menfehen. De
laefte geviel in 't begin des voorjaers

y
wat{-

neerfcbielijk grotefttrtrcgens enbagelsvan

een ongelofelijke grote neervielen, want de

kleinfte waren eenpont zwaer , en zommige
groter neergevallen-^zulks doordier zwaerte

de bui/en inftorten,en niet weinig menfehen

tefneuvelen quamen.En dcmfiRhodus (al-

dus vervolgt Diodoor,) fchouwtoneels-

wijze gebouwt was, en het aflopen des

waters merendeels na eene plaetfe ge-

fchiede,zo wierden aenftonts delaegh-

ten der ftad vervult , dewijl de waterlei-

dingen, (naer dien men de winter hield

reeds over te zijn ,) verzuimt, en de go-

ten der muuren verftopt waren. Wan-
neer dan de wateren fchielijk by een

vergadert waren, zoo wiert de ganfehc

oort by de Deïgma
y alzoo genoemr, en

by den tempel van Dionijs vol. Als

de menighte van het overftromend

wa-

<
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water by den tempel van Esktdaepo^-

gerezen was , wiert elk verbaeft , en

verfchilden in voorfhgen , op wat wij-

ze zy hun leven befchermen zouden.

Want zommige vluchten na de fche-

pen, andere liepen na het fchouwto-

neel. Eenigen, die reeds door het wa-

ter bezet waren, klommen angftigh

en bevende op de hoogfte altaren en

voetftallen der beelden.

Wanneer dan de ftad gevaer liep,

van met d'inWoonders ten gronde te

zullen vergaen , verfcheen van zelfon-

verziens een hulpmiddel : want het ge-

welt des waters, dat van binnen bleef

ftaen, liep door de muur, die een lan-

ge reex uitgebroken was, in zee: waer

door elk in zijne plactfe herftelt wert.

Dit gedeegh ook den ftedelingen

,

die in noot waren, tot voordeel, dat

die watervloet by dagh ontftont : want
de meefte fehoten na de verheve oor-

den der ftad toe: als ook dat de hui-

zen niet van ticchel ; maer van gehou-

we fteenen waren. Dies de genen

,

die op de daken gevlught waren $

zonder grote fchade daer af qua-

men.

Evenwel quamen onder zoo grote

rampen over de vi|f hondert zielen om
't leven. Eenige huizen ftorten geheel-

lijk ter neer Andere bleven ftaen} maer.

waren gefehonden.

Godsdienft der oude Rhodiers.

(tr. d' /^Ude Rhodiers deden op den
i* ^--'burght of kafteel aan Mïner-

va vuurloze offerhanden , of offer-

handen zonder vuur: gelijk d'Athe-

ners op den burght met vuur offerhan-

de deden, welke vuurloze offerhande

der Rhodiers de Heliadynen , door

onderwijs van de Zon, allereerft inge-

voert hadden,als uit het volgend fchrij-

venvan Diodoor blijkt.

Wanneer de Heliadynen manbacr
geworden waren , had de Zon , naer

men fpreekt
, gezeidt : die d'eerftc aen

Mïnerva offerhande zullen doen, zul-

len de Goddin altijt by haer hebben.

Het zelve zou hy ook den genen $ die

Attika bewonen , verkondight hebben.

Waer over de Heliadynen uithaeftig-

heit vergeten zouden hebben vuur op
het altaer te brengen , doch hadden

evenwel toen flaghtoffers opgeleit.

Maer Cekrops, die toen over d'Athe-

ners heerfchte , had daer na met vuur

geoffert. Hierom zeidmen,dattot nu
toe ( verfta tot aan Dïodoors tijden )

die byzondere offerhande op Rhodos

zou gebleven zijn.

,
Pindarus sedenkt ook dit offeren der

Rhodiers zonder vuuc op den burght.

Ook had Danaus , wanneer hy uit

Egypten met zijne dochters gevlught,

en op het eiland Rhodos gekomen was,

eenen tempel van Mïnerva geftight , en

het beelt der Goddin toegewydt.

Deze fchijnt dezelve offerhande te

zijn , die de Rhodiers, onder het hou-

den van een gaftmael , aen de Lyn- smAJ:

difche Mïnerva deden ; doch zonder

gebruik van eene pispot.

Wanneer het Orakel op hun vrige

hen diezelve toeftont , vroegen zy

weerom , of zy eené kopere of aerde

pispot moften hebben : toen wierd

God Apollo daer over verftoort : en gaf

ten antwoort , geen van beiden.

De Rhodiers, wanneer hunne fche» Hygin;

pen verre van (trant in zee ftaken , de-

den eerft ook offerhande aen de kom-
fte van zekeren Forbas , tot erkente-

nis en gedaghtenis van zeer groten wel-

daet : want als het eiland Rhodos by

ouds vanflangen krielde, (waerom her

ook Ophiufa , dat is , ilanghaghtigh

,

te vooren by d'inwoonders genoemt

was ) en onder die menighte van ge-

droghten een draek van eene yzelijke

groote zich daer op onthield, die vele

Rhodiers gedoot,en eindelijk hun va*

derlant te verlaten gedwongen had,zoo

wort gezeidt dces Forbas , zoon van

Trïope
,

geteelt by Hercilla , anders

Hiokla, Mirmidons dochter, door on-

weer op zee aen dit eilant vervallen te

zijn , en al het wilt gedierte en dien

draek gedoot te hebben.

Dewijl nu Forbas inzonderheit by

Apcllo bemint was, zoo wort hy ge-

zeit in den hemel , dezen draek do-

dende* tot lof en gedaghtenis geplaetft

te zijn.

Dees Forbas is de geen, dien de ftcr-

rekijkers , na de betekenis van zijne

E dact
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daet Ophiuchus genoemt , en in den

hemel onder de fterren opgeheven

hebben: want Ophiuchus is eenGriekfch

woort , en bediet eigentiijk flanghou-

der. Dit hemelfch teken beftaet uit

zeftien fterren. Men vint'er, die de-

zen Ophiuchus voor Herkules houden,

die in de wiege de (langen, door Juno

tegen hem gezonden, verwurghde.

iib.j-. Diodoor befchrijft dezen voorval en

bedrijf van Forbas aldus. Wanneer

namaels het lant Rhodia yzelijke flan-

gen had voorrgebragt, zoö gebeurde

het , dat vele inboorlingen door de

flangen gedoot wierden. De over-

geblevenen zonden orakel-raetvragers

na Delfos , om God K_s4pvll» over

ontflaging van het tegenwoordigh on-

heil te raetvragen. <^fpollo gaf ten ant-

woorr, en bevai hen Forbas met zich te

nemen , beneftens de genen , die hem

volgden , en met hen t'zamen Rhodos te

bewonen.

Dees Forbas was een zoon van La-

pitba, en hield zich toen, beneffens

vele andere, in Thcjfalie op , en zoght

een bequaem lant, toteene woon-

ftede.

De Rhodiers verbaden hem , vol-

gen het Orakel , en maekten hem
deelaghtigh aan het lant. Toen

boende Forbas de flangen wegh, en

bevrijde het eilant van die vreze, en

woonde t'zamen by hen.

Dewijl nu ook eindelijkForbas in an-

dere dingen een vroom man geweeft

was, zoobequam hy, na zijne door,

helden-eere. Dus verre Diodoor.

De oude Rhodiers hadden meer

andere offerhanden ; doch die , door

de outheit en langhdurigheit des tijts,

in vergetelheit geraekt zijn. Georgias

en Theognis , twee aeloude Schrijvers,

hebben byzondere boeken van de

offerhanden der Rhodiers gefchre-

ven , die by Atheneus gedaght wor-

den.

De oude Rhodiers vierden ook by-

zondere feeften of Hoogh-tijden.

Diodoor gedenkt een feeft van Diony-

Jie, datis,liachus feeft. Men had'cr

ook Halia, Epifcaphia, Tleopolemia,

Chelidonia , en meer andere Griek-

fche Feeften.

Het feeft Tleopolemia wert'er, ter eere

van Tleopolemus , zoon van Hercules

,

geviert.

DOS.
Pagladia was een feeft by de Rho-

diers , wanneer de wijngert gemeden Hcf
?cI

werr.

D'Oude Rhodiers hadden in hunne stMbo

lantftteke ecne Kapel van den Erythi-

bifchen Apollo , en eerden ook den

Eryrhibifchen ^A^ollo , die alzoo na

Erythibe, dat is, brant des koorens,

genoemt was.

Inde ftad of op het eilant Rhodus., Hefyct

wiert ook Merkuur, Epipoleer geby-

naemt, geëert.

Aldaar was ook een tempel of

Beek van Diana , Euporia gebynaamt

:

want de Rhodiers kroonden of bckran-

ften Proferpina en Diana met as-fo-

dil- bloemen.

By de Rhodiers was ook een

j

Tempel of Kapel van de Griekfche,

Helena, Dendritis gebynaemt, dieby

dezen voorval, volgens verhael van

Paufanias, geftight wiert.

De Rhodiers, die geenfins met de

Lacedemoniers over een Hemmen

,

zeggen, dat Helena, na het overlij-

den van Menelaus, wanneer ook Orcjies

noch omher zworf , door Nikojlra*

tes en Megapentes verdreven en by

Polyxo , gemalin van Tleopolemm ,

op Rhodus gekomen was : want
Polyxo was ook een Griékin van af-

kom fte, en lang tevooren aen T7<ro-

polemus getrouwt, met wien zy uit

Argis n& Rhedus vlughte, ertheerfclv

te toen over het eilant , na zy met den

vader- loozen zoon overgebleven

was.

Wanneer dan deze Polyxo haer aen

Helena over de doot van Tleopolemus

wilde wreken , zond zy eenige dienft*

maeghden na haer toe, als zy haer

wafchte , die met woede haer aengre-

pen, en aeneenen boom verworghden.

En hierom was by de Rhodiers een

Tempel van Helena Dendritis opge-

recht, dat zoo veel als boom- Hele-

na, gezeid is : want een boom bediet

op 't Griekfch Dendros. Desgelijcx

wert ook Jupiter op Rhodos met den y

bynaam van Endendrios , Eridemius

en Pean geëert. Dus verre Paufanias.

Saturnus wett ook op Rhodus, op Por.

den zeften dagh van de maent Meta- phyr. <

guitton geectt. Na deze gewoonte lang ^""
ingewortelt vvas , wert zy namaels cycit.

i

verandert en afgefchaft.

By
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;k- By de imvoonders der ftadt Lindos

£" wierden by öuds aen Herkules offer-
5

handen met een paer of koppel-ploegh

offen gedaen,dier maniere en wijze zeer

veel van andere offerhanden ver-

fchilde , en niet met gejuigh, maer met

vloekken en verdoemingen geviert

wiert : ja zy hielden die offerhan-

den voor gefchonden , indien iemant

onder de plechtelijke. gewoonten ook
onverzigtelijk een goet woort ontviel.

De oorzake en oorfprongvan deze of-

ferhanden wort beuzehvijze gezeit

deze te zijn.

Wanneer Herkules op het eilant van

c

a
_",

L

.
Rhodos quam, en hongerig was, had hy

zekeren lantbouwer zien arbeiden,van

wien hy eenen van twee offen te koop

verzoght. Dees weigerde het, en zeide

dat het niet kon gefchieden, dewi)lal

zijne hope van het lant te bebouwen

op die twee beeften fteunde. Herkules

gebruikte dan zijne gewoonelijke

kracht, en nam beide de offen wegh

,

dewijl hem niet de pijne waert was,

deeenete nemen. Wanneer dan deze

rampzalige bouwman zijne offen zagh

flacn , begon hy zich over zijn onge-

lijk met vloeken te wreken, dat Her-

cules zeer aengenaem was te hooren

:

want terwijl hy zijnen gaftgenoten de

ge regten bereide, en een anders mans
offen op at , zoo hoorde hy , al lag-

gende tot khaterens toe, zeer fel op
hem fcheiden. Maer na Herkules, om
zijne wonderlijke kracht, goddelijke

eere aen hem wilde opgedragen heb-

ben , zoo werthemeen altaer van de

burgers opgerecht, dat hy na den

daet Bufygos , dat is , OJfenjok, op
Grickfch noemde: op het welk twee

gekoppelde offen , diergelijken hy den

lantman ontnomen had , opgeoffert

werden. Ook maakte hy den bouwman
zijnen priefter, en beval hem, diezelve

vloeken altijt, in het vieren der offer-

handen, te onderhouden; dewijl hy zei-

de nooit lekkerder gegeten te hebben.

Zoo andere verhalen zou deze lant-

man , wanneer Herkules voor zijnen

um hongerigen knaep Hyllus
, (dien hy

over al van kintsbeen af tot reis-ge-

noot met zich genomen had,) fpij.

ze verzoght , hem die niet alleen-

lijk niet gegeven , maar hem ook
met fcheitwoorden bejegent hebben.

W-

an
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Dies Herkules daer over vërftoort

wiert , en eenen van zijne twee offen

flaghte : daer hy zelfvan at , en ook
daer van zijnen knaep te eeten gaf,mid-

lerwijle de lantman van verre op hem
front te vloeken. Maer Herkules had
om het vloeken gelaght , en gezeid

nooit zoeter maeltijt gedaen te heb-
ben, dan deze, die met vloeken ge-

fchiede. Deze offerhande wert op
Griekfch Buthene , dat is , Offenjlagt In

tu_

genoemt. Hier op flaen ook de vol- lian o«t

gende woorden van Gregoor Nazianze- 1
•

ner. Deze offenflaght te vervloeken

wert by de Lindiers voor godvrugh-

tigh gehouden : en het fcheiden op
Hercules ter eere des Gods geduit. Ge-
lijk ook tot een fpreekwoort onder de
Grieken geworden was , te zeggen ,

een Lindifche offerhande : dat op de

gene geduit wert, die offerhande met
vloeken en fcheiden deden. Een andere

offerhande plaght ook by de Lindiers

geviert te worden , Thelejlhia ge-

noemt.

d'Oude Rhodiers bezaten groote R'jk-

rijkdommen, en waren , zoo Dion
f°|™

j"

Chryfojlomus getuight , te vooren Rho-

de rijkfte der Grieken * en by zijnen f'
e"; .

tijt noch rijker. ^iac.

Homeer melt een zeker vaers , dat

Kronios oïjufijn (want aldus wert ju-

pijn by de oude Griekfche Poëten , na

Kronos, dat is, Satumus, zijn vader,

gebynaemt,} op de Rhodiers onmete-

lijke en overgroote rijkdommen uitge-

ftort hebbe: in welk vaers Homeer op de

goude regen fchijnttefpelen, die van

de oude gezeit wert op Rhodos gere-

gent te hebben. In dien zin fchrijft

ook Strabo over deze woorden van

Homeer aldus. Zommige duiden dit

vaers op een fabel , en zeggen , dat het

gout geregent hebbe , ten tijde der ge-

boorte van CMinerva ,' uit Jupijns

hooft.

Pindarus melt ook, dat eertijts de

groote koning der goden aldaer met

goude fneeu de ftad befproeit hadde.

Op beide deze plaetfen, zoo van Ho- inRho-

meer, als Pindarus, flaen zekere woor- diac -

den van Arifiides.

Ook gedenkt Filoflratus , hoe ge-

zeit wert, dat het gout uit den Hemel
geregent, en de huizen en ftraten

vervult hebbe , wanneer Jupijn

E % op
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op de Rhodicrs uit een wolk brak.

De oorzake nu, waer om by d 'ouden

Jupijn gezeit wert , op de Rhodiers

gout beregent re hebben, hieldmen te

zijn, dewijl zy deeerfte aen CAtiner-

va, wanneer zy uit )upijns hooft, ge-

boren was , offerhande deden.

De grote en prachtige ftad der Rho-

diers of Rhodus t was geweldig , door de

middelen en rijkdommen des Room-
fchen volks, aengegroeit : als onder an-

dere hier uit blijkt; dewijl de Ro-
meinen den Rhodiers niet alleenlijk

vele fteden , maer ook vele eilanden

,

om den bewezen byftant in den oor-

logh , tegen i^fntiochus , koning van

Syrië , gefchonken hadden. Aldus

fchrijft Eutropius, dat den Rhodiers,

die den Romeinen byftant tegen ko-

ning K^intiochus hadden gedacn , vele

(leden toegeftaen waren.

Onder deze fteden waren de Kau-

niers of inwoonders van Kaunos , eene

ftad van Karie, in klein Afie , in den

oorlogh tegen koning Antiochus den

Rhodiers cijnsbaer geworden. Ook ge-

tuight P//w/#*,dathet volk van Kaunos

den Rhodiers onderworpen was. Maer

t'eener tijde vielen de Kauniers van de

Rhodiers af, doch wierden , op oor-

deel der Romeinen , weer van hen ont-

ontfangen en aengenomen.

Onder de Rhodiers ftonden ver-

fcheide eilanden, als Karpathos , Ka-

Jos , Nijyros en Sïjme : hoewel het

fchijnt , dat Sïjme aenftonts, al van de

tijden der Heliadynen af, onder de Rho -

diers behoort hebbe : alsuitdennaem

van Sijme zelf te befpeuren is , dien dit

eilant van Sijme , dochter van Jalyfus,

bekomen had.

In klein Afie hebben de Rhodiers de

lantfehappen van Lycie en Karie beze-

ten, als Livius in de volgende woor-

den verklaert. Ben Rhodiers is (door

de Romeinen) bekraghtight , het geen

hen in het voorigh befluit gegeven Tvas.

Lycie en Karie zijn hem tot aen den vliet

Meander gegeven : behalve Telmejfus.

Het zelve fchrijft Folybius. Ookge-
" tuightI>/0» chryfofiomus , dat de Rho-
diers vruchten uit Karie , en uit een

gedeelte van Lycie trokken.

L. Kernelius Scylla had den Rho-
diers Lycie toegevoeght : wiens in-

woonders zy namaels met eene herde

en wrede regeeringh plaeghden. Ge-
lijk de Lijciers zelfs daer over door ge-

zanten by Livius aen de Romeinen
klaeghden.

Ook gedenkt Strabo , hoe van de

Rhodiers verhaelt wert , dat hunne

ftaatzaken niet alleenlijk van dien tijt

af, in den welken zy de Q.ad Rhodos
t

die by zijnen tijt was, bewoonden;
maer ook vele jaren voor d'OlijmpiJche

infteliing verre van hunne vaderlant,tot

welvaren en behoudenis der men-
fchen, gevaren waren : van waer zy tot

aen het lant iberie ( nu Spanje
) ge-

zeilt waren , en hadden aldaer de ftad

Rhodos gcfïight: dewelke daar na door

de Maffiliers in genomen was. Ee-

nigen zeiden ook , dat zy in het weder-

keren,uit het beleg vanTro/V,d'eilanden

Gymnafien of Baleares , nu Majorka en

Minorka, bebouwt hadden.

Het orakel dzxSibyllen heeft ook aen

Rhodos rijkdom ofgelukzaligheit voor

fpelt, dat aldus luit. Enghy, o Rhodos!

dochter der z>onne , zult een langen tijt

vry en gelukzaligh zijn.

Het eilant Faros , dat wel eer dui-

zent fchreden van't ftrant der fadAlex-

andria in Egypte» lagh, was ook in

het ftuk van tollen den Rhodiers on-

derworpen , dat tot aen de tijden van

Kleopatra, koningin van Egypten , ge-

duurt had; maer deze bedroog de Rho-
difche tollenaers , wanneer zy de tol

quamen atvorderen , met lift : te we-

ten, zy deed met onophoudclijken ar-

beit het eilant Faros , in den tijt van

zeven dagen , met het inwerpen van

grote moelyen of gevaeiten in zee, tot

een beftek van zeven ftadien , aan het

vaft lant hechten. Waer op zy toen met
een wagen quam rijden , en zeide, dat

de Rhodiers doolden , en tol van d'ei-

landen, en niet van het vaft lant moften

vorderen.

De Rhodiers bezaten ook in de ou-

de tijden de heerfchappye over de zee

,

en waren , volgens Strabo , een langen

tijt zeevooghden, en fchuimden de zee

van zeeroveryen.

Eufebius en Hieronimus fchrijven

hen nier meer als den tijt van drie-en-

twintigh jaren de heerfchappye of

vooghdyfehap over de zee toe. Daer-

en-regen geruight Cicero, dat tot aen

zijne geheugenis de fcheeps-leflen en

glo-
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glorie aen de Rhodiers gebleven ware.

Enzekerniet t'onreght, naer dien de

Rhodifche fchepen , zoo Livius melt

,

in vlugheit en kunft van ftuur-luiden,

en in wetenfchap van roeiers , overtrof-

fen.

Ja de Rhodiers waren , volgen Stra-

bos fchrijven , zeevooghden ten tijde,

wanneer zeker eilant Hiera, tuffchen

d'eilanden Thera en Therejia, in deMid-

dellantfche zeeontftont : het welk ge-

fchiede op het twede jaer van de hon-

dett en vier-en-zeftig Olympias , ontrent

197 jaren voordes Zalighmakers ge-
4- boorte. Ook getuight Strabo , dat

Rhodos door de goede wetten , in het

ftuk van zee-zaken, de zee bemagh-
tight hebbe.

? Het orakel der Sibyllen, daer het

vanJïWw fpreekt, heeft ookdeffelfs

zeevooghdyfehap aldus voorfpelt. In

zee zultghy hebben de maght over ande-

ren. Ook noemt Lukanus Rhodus be-

maghtiger der zee.

Hier over worden de Rhodiers , bo-

ven alle andere volken , by Florus , het

fcheeps of boots-volk uitftekenheits

halve genoemt

De Rhodiers zelfs ftoften en roemden
Ariftid

hier ook op, als dat elk van hen eenfehip in Rho-

kon beftieren. Waerom ook op de diac '

pocchers tot een fpreekwoort by ouds
gezeit wert. fVy tien Rhodiers, zijn

tien fchepen.

Men zeidt ook zeker Rhodier ftuur-
Ariftid.

man,wanneer zijn fchip in eenftorm aen

het zinken was , zou ten trots van Nep-

tuin gezeid hebben. CMaer leete, óNep-

tuin! dat ik het Cchip recht zal laten zin-

ken. Tot geen klein bewijs van hunne

ftoutheit en ervarentheit ter zee.

Aeloude heerfchers en beftierders

van %bodus.

HEt eilant Rhodus ftontin aeloude

tijden onder het gebiet der Athe-

j|' ners, tot aen de twee en- negentigfte 0-

lympias , ontrent het jaer 410, voor des

Zalighmakers geboorte; maer wanneer
dier heerfchappye , door een zeer gro-

ten neerlaegh, op Sicilië geleden, begon

veracht te worden,begaf het zich op de

zijde der Lacedemoniers , die toen te-

gen d' Atheners oorloghden, als Thucij-

dides in de volgende woorden verhaelt.

Wanneer de Lacedemoniers door
de opperhoofden der Rhodiers in 't

algemeen ontboden waren , beflo-

ten zy derwaerts te gaen , op hope van
het eilant , dat toen maghtig van boots

en voetvolk was , en door middel en

hulp van des felfs maetfehappye en
krijghs-heir kon voeden , te zullen krij-

gen. Dies voeren zy aenftonts in den
zelven winter uit Knidos , een ftad van

7C<*?7>,derwaerts,en landen met 94 fche-

pen aen Kamiros, de eerfte ftad van Rho-

dus£n brachten onder vele defchrik,die

niet wiften wat'er gefchiet was , en

zich met de vlught uit de ftad begaven :

daer de ftad ook anders onbemuurt
'•8. was. De Lacedemoniers daer na hen,

en de Rhodiers van de fteden Lindus

en Jalijfus by een roepende , overre-

den hen , om van de Atheners af te val-

len. En aldus viel Rhodus den Pelo-

ponefèn ofLacedemoniers toe.

dAtheners, dit ten dien tijde verne-

mende , voeren mee fchepen van het

eilant Samos, en zoghten het werk te

beletten ; maer quamen een weinigh te

laet.

Dies voeren zy aenftonts na het ei-

lant Chalce , en quamen van daer weer
aen Samos. Daerna fcheepten zy
van Chalce, Kês, en Samos na Rhodus

over, en beoorlogen het eilant. De
Peloponefen haelden hunne fchepen

op 't land , en bleven tachentich dagen

ftil leggen, en perften den Rhodiers

twee en dertigh talenten geks af. Dus
verre Thucydides.

Diodoor fchijnt dit afvallen der Rho-
diers van de Atheners te gedenken

;

hoewel hy de Rhodiers niet uitdrukke-

lijk noemt.

Aenftonts vielen ookAle Chiers, Sa-
miers, Byfantiers , en vele andere ftrijt-

genoten den Lacedemoniers toe.

Wanneer dan ontrent op het jaer

vier hondert en tien, voor des Zaligh-

makers geboorte, het eilant Rhodus on-

der de Peloponefen of Lacedemoniers

ftont, fpanden d'eilanders van Rhodus

E 3 za-
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™°" zamen , om nieuwe dingen in 't wer-

ken te ftellen en oproer temaken. Der-

waerts Dorieus, de Khodier , Diagoras

zoon , door Mindarus , vlootheer

der Lacedemoniers, met dertien fche-

pen gezonden wiert, tot demping van

den gerezen oproer. Na dees dan het

oproer op Rhodus geftilt had , voer

hy na den Helle/pont , om zich byde

vloot van den vlootheer Ulïindarus

te vervoegen.

Maer zoo Paufanias fchrijfr, wiert

Dör/V«5,benerrens/'//}^ür«5,door de op-

roerigen uit Rhodus verdreven, die

beide by de volken Thuriers na Ita-

lië trokken. Maer Dorieus quamvveer

op Rhodus, na verloop van ontrent

vi;f en twintigh jaren.

„. , Op het eerfte jaer van de drie en ne-
Diodor .

r
. n „

.

. . .

lib: 1 7 .
gentighüe Olympias } dat is , op het jaer

406, voor des Zalighmakers geboor-

te , verwoefte Alabiades , veltheer

der Athencrs , (na hy vergeefs het ka-

ftcel Gaurium opheteilant Androsbt-

ftormt had ,) het eilant Rhodus , als

ook Kos, en kreegh van daer veel

voorraet, tot onderhout des krijghs-

volks. Niet lang daerna voer lyfan-

der, vlootheer der Lacedemoniers, na

Rhodus over , en nam van daer en van

andere fteden , de fchepen, die aldaer

lagen, en trok na Efefen en Mile-

tus, in Klein Afe.

Doch de Rhodiers wijfelden en wa-

doö°' ren onbeftendighinhuntrouwheit tot

Paufan. de Lacedemoniers , en begaven zich

weer onder het ftrijtgenootfehap der

Atheners, en van den Perfifchen ko-

ning Artaxerxes : want zy dreven op

het eerfte jaervan de zes en negentigfte

Olympias, dat is, op het drie hondert

en vijf en negentighfte jaer voor des

Zalighmakers geboorte, hetkrijghs-

heir der Peloponefen uit de ftad , en

weken van de Lacedemoniers af, en

ontfingen Konon , toen vlootheer van

koning Artaxerxes, en te voren vloot-

heer der Atheners , met tachentigh

galeyen in de ftad. Hetwelk inzonder-

heit door aenraden van Konon gefchie-

de, zoo Paufanias getuigt.

De Lacedemoniers , die gegeven

koren met fchepen uit Egypten acn-

bragten, hielden ftoutelijk en onbe-
fchroomt met de fchepen na het eilant

toe; dewijl hen het afvallen der Rho-

diers onbewuft was : maer Konon

bragt de vraght fchepen met de Rho-
diers inde haven en vervulde de ftad

met lijftoght. Daer en boven quamen
toen by Konon negentigh andere ga-

leyen, tien uit Ciiicie , en tachentigh

uit Fenicie : daer over een koninghje

der Sidomers het oppergezagh had :

maer de kiijgskneghten werden tegen

Konon over de wanbetaling van foldye

oproerigh : des hy by brieve den Perfi-

fchen koningh Xerxes verwittigde.

Ekdippus wiert met acht fchepen , xenc-

om den Rhodifchen ballingen byftant Phon -

te doen, door de Lacedemoniers af-

gezonden, en lande aen de ftad Kni-

dus : maer als hy vernomen hadde,

dat de Rhodifche volken te water en re

lande den meefter (peelden, en eene

vloot eens zoo groot hadden, als de

zijne was, hield hy zich te Knidus

ftil.

Wanneer de Lacedemoniers ver-

ftonden, dat Ekdippus niet kragten ee-

noechhad, om de zaken der vrienden

re bevorderen , belaften zy Tcleutias,

zich met twaelffchepen uit de Korin-

tifchen zeeboefem na Rhodus te bege-

ven , en het oppergezagh, met het

afzetten van Ekaippus, over de vloot

t'aenvaerden,en den Rhodiers, die na de

zijde der Lacedemoniers helden, by-

ftant , en den vyanden afbreuk te

doen.

Na dan de Rhodiers Chiers en Mity-

leners, en andere eilanders van de

Atheners afgevallen waren, die tevo-

ren dier onderdanen waren geweeft,

ontftont tegen hen een ftrijtgenoot of
maetfehappy oorlogh, ontrent des jaers

drie hondert en acht en vijftigh voor
des Zalighmakers geboorte.

Mennon , de Rhodier , wiert tot op-

per-veltheer des gantlchen oorloghs D 'oio'

verklaert.

Ifokrates gedenkt ook den oorlogh,

door deze volken aengevangen , en
ft

^™°'

ried hen vrede met de Atheners te ma- '" ora

ken. Het welk op het derde jaer van
de pac '

de hondert en zefte Olympias gefchiet is.

Niet langh daerna ontnam Maufo-

lm , heerfchcr of koningh van Karie ,

in klein Afie t den Rhodiers de volk-
Vitr

-

T

heerfching, en braght de ftad onder

dienftbaerheit en jok van eenige

maghtigen of geweldigen.

Op
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Op de linke zijde der ftad ftond

'het koninglijkhuis, dat koning Mau-

folus na zijne wijze had doen boawen :

want men zagh van daer op de rech-

te zijde de merkt , en haren ganfche

omtrek der wallen: en op delinkezij-

dede haven onder bergen verborgen,

ofbedekt: wacrovcraftemanr, wat in

dezelve omgtnge , kon zien, noc.i

weten : geluk de koning zelf, van zijn

huis , zonder iemants weten, den roe-

jers en krijgsknechten alles beval , wat

nodig was te doen.

Na de doot van koning Maufolus,

nam zijne gemalin Artemïfia , welke

ook zijne zulter was , de ftad Rhodus

met lift in , en dode de voornaam-
ften der ftad , als T'ïtruvius in de vol-

gende woorden verhaalt.

Wanneer, na de doot V3.nM,tufo'us,

Artemiji.i, zijne gemalin,regeerde,trok-

ken de Rhodiers, fdien her geweidigh

fpeet, eene vrouw over de Lteden van

ganlch Karie re zien heerfehen
,

) met

eene gewapende vloot derwaerts, om
dat rijk in te nemen. Artemïfia, des

venvittight, deed toen in de bedekte

haven eene vloot verborgen leggen, en

hield ook de roejers en het gewor-

ven fcheeps- krijgsvolk verborgen :

maer beval den overigen burgers op
de muuren te zijn. Wanneer dan de

Rhodiers het volk van de toegerufte

vloot, in de grote haven te lande ge-

zet hadden , belafte Artemïfix haer

volk, hen van de muuren toe te jui-

gen , met belofre van de ftad te zullen

overgeven. Toen nu de Rhodiers

binnen de muuren doorgedrongen wa-
ren, met het achterlaten van de le-

dige fchepen , deed Arten-.ïfïa ter yl

een gracht maken , en voerde de

vloot uit de kleine haven daer door
in zee , 'en quam aldus in de grote

haven varen.

Na het krijghsvolk te lande gezet

was , en de roejers in de ledige l'che-

pen der Rhodiers overgefmeten. wa-
ren , voer zy daer mee in zee.

De Rhodiers, aldus in het midden
befloten, en niet wetende werwaerts zv

zich begeven zouden , wierden op de

merkt ter neer gematft.

Aldus trok ArtemiJ/a , na zv haer

krijghsvolk en roejers in de fchepen

der Rhodiers overgefmeten had , na
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Rhodus. Maer wanneer de P^hodiers

hunne fchepen gelauriert zagen aen-

komen, en meenden, dat hunne bur-

gers, als overwinnaers, weerom keer-

den, ontfingenzy vyanden in de ftad.

Toen ftelde Artemif.i, na het in-

nemen van Rhodus , en het dooden
der voornaemften of opperhoofden,
eene zegeftaatfie van hare overwinning
in de ftad Rbodus op , en deed twee ko-

pere beelden maken, een van de burge-

ry of van de ftad der Rhodiers : en her

ander van haer eige beeltenis.

De Rhodiers hebben namaels, door 7
":

Godsvracht belet, dewijl het onbe- libcw

hooriijk ware, dat de toegewijde zege-

ftaetfien weggenomen werden, ron-

torn die plaetie een gebouw opge-

haelt , en dat met een onterecht

Griekfch vertrek bedekt, op dar nie-

manthet zou kunnen zien, en deden

het op Griekfch Abaton , dat is , on-

toegankelijk, noemen. Dus verre uit

T'itr»v:us.

Veu.cjrlenes gedenkt ook het vero-

veren van Rhodus, door Artemij!a, daer

hy zeidt , ik scht, dat Artemefa, indien

I de Koniugh 'm Egrpten ainrer<:J:et geen
1 nyveor heeft.geweldig'*: zs! ir.^htcn cm
aen hem Rhodus o ver te geven. D

a

e r n

a

zeidt hy : Niepunt heeft, nogh zoo h?:gb

Maufolus teefde , noch na hy overleden

Tpjs, Artemifu. geleert, dat Kis en

Rhodus niet moflen ineenomen ircr-

"
' Rhocus
jNamaels, ontrent op het jaer drie door a-

hondert en een en dertiah, voor des ,"a
„
ndcr

: Zaligmakers geboorte , heett Alex.in- vei0ien,

der de Grole,koning der AUcedoncn, het

eilant Rhodus onder zijn gebied ge-

braght: want aldus fchrijft £hii?itus

Kurtius. De Rhodiers hebben hunne :;b.,-,

f.id, tm:.2Zi-.s .ten Alexander everze-

:
o-even. Ook melt luffinus , dar A/e-

xander Rhodus, ais ook Sicilië en Egyp-

te» , zonder ilag veroverde. Desae-
liiks gedenkt P.inlas O-cjJrts , die on-
der de Roomlche keizers Arkadius en

Honorius geb loeit heelt, dat R'.-cdns

vry wiiligh ai bevend zich onder het jok

van Alexander gevlijt hebbe.

Alcx.ind.er,zoo Diodcor getuighr,eerdc

de ftad Rhodus, boven andere lieden,

en deed aldaor de uirterlk wille , no-
pende zijn ganfeh koningrijk,ter bewa-
ring leggen. Ook achte hv dezelve

ftad
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ftad hoger , en vcrhiefze tot een uit -

ftek.

Sedert bleef het eilant en de dad Rho-

dus in ruft en vrede, en biocide gewel-

vr

h
u°hw- d'g ter H )t toe Antigonus , een der iant-

loos vooghden van Alexa.nd.er ie Grcote , en

ioor namaels koningh zelf , dedad Rhodus
Deme-

, , ,
• , 1

triusbc- op de hondert en negentiende Oljm-
legert.

f'iAs^ datis, op het 3 04. jaer voor des

Zalighma kers geboorte, een ront jaer

vruchteloos, door zijnen zoon Derne-

trius, belegert hield : het welk zich al-

dus toedroegh , volgens veihael van

Diodoor.

Te dien einde was uit deze oorza-

ken ootlogh , tuflehen de Rhodiers en

Antigonus , ontftaen.

De ftad i? odus was toen maghtigh

van fcheeps-zec-troepen , en wert de

befte onder de Grieken bediert : vvaer-

omde koningenen lantsherenomftrijt

na dezelve Honden j dewijl elk yverde

haer tot zijne vrientfehap te troonen en

trekken.

DeRhodiers van vors ziende, wat

hen ter zake zou dienen , maekten met

hen alle in 't by zonder vrientfehap ;

maer vermengen zich niet in de oorlo-

gen , die de vorften onder malkande-

ren voerden : waer door gefchiede, dat

zy van eenen iegelijk met koninglijke

gefchenken vereert werden. Ook had

dier ftad.door het lang genot van vrede,

groten aenwas van middelen bekomen:

want zoo geweldigh ,was dcrzelver

maghtaengegroeit, dal deftedelingen

op hun eige onkoften , tot gerijfen ten

dienftder Grieken, na de oorlog tegen

de zeerovers aengevangen was , de zee

Van zeerovers fchuimden.

Hebbende de Rhodiers aldus zich met

alle vorften en lantsheten in vrientfehap

verbonden, waghten zy zich wel van

aen uiemant oorzake te geven, om met
recht over hen te klagen , maer helden

evenwel met gemoede meer tot Ptele-

tneus , te\t)orenlantvooght van wege
Alexander de Grote , en nu koning

van Egyften : want zy kregen het

grootfte gedeelte hunner voordelen,

door de koopluiden, uit Egypten , die

derwaerts voeren: en aldus wert de

gehele ftad door de rijkdommen vati

deflelfs koningriik gevoet. Antigonus

ditvernemende,arbeidetijdelijk,omde

Rhodiets van het verbont , dat zy

:

•

met Ptolemeus gemaekt hadden , afte

trekken

Ook had hy al over lang, wanneer

hy met de wapenen tegen Ptolemeus o-

ver het eilant Cyprus krakeelde , aen de

Rhodiers gezanten gezonden , met

verzoek van byftant te verfchaffen , en

zijnen zoon Dernetrius fchepen toe te

zenden.

Als de Rhodiers hem dat geweigert

hadden , belafte Antigonus eenen

van zijne gezanten, die hy derwaerts

gezonden had, eene vloot tegen hen

in zee te brengen.met bevel van de fche-

pen, die van Rhodus na Egyp'en voe-

ren , te nemen, en de koopwaren daer

uit re lighten.

Maer wanneer die door de Rho-
diers afgeflagen was , kreet Antigonus

hen voor onrechtvaerdige aenrechters

des oorloghsuit, en drtighdede ftad

Rhodus met fterke krijgstroepen te zul-

len belegeren. Dieren tegen deden de

Rhodiers Antigonus grote cere aen, en

baden hem door afgezondene gezan-

ten , dat hy hare ftad, tegen het ver-

bont.in den oorlogh mciPtolemeus niet

wilde wikkelen.

Doch koning Antigonus bejegende

hen rouwelijk , en zond Dernetrius

met eenkrijgsheiren belegh-ftormgc-

vaerten na de ftad Rhodus toe.

De Rhodiers, bevreeft voor deflelfs

over fterke maght , lieten Dernetrius

eerft door gezanten weten , datzy^w-
tizonus tot bvftant tegen Ptolemeus

zouden komen.

Maer Antigonus cifchte hondert uit

d'cdelften des volks tot gijzclaers,

met bevel d.icr en boven by te voegen ,

dat deRhodiers zijne vloot in de haven
zouden laten komen. Waer op de

Rhodiers, die mcinden, dat Antigo-

nus hunne ftad lage leide, zich ten oor-

logh vervaerdigden.

Dernetrius daar en tegen,na hy alle dé

krijgstroepen inde haven by Eltrymna

by een doen komen had, ruftc cenc

vloot toe , om eenen toght op Rhodus

te doen. Hy had twee hondert lange

fchepen van verfcheide gcore: over de

hondert en zeventigh vrachtfehepen :

daer ij) ontrent veertigh duizent krijgs-

knechten gevoert wierden: beneffens?dc

hulptroepen van ruiters en zeerovers.

Men had'er ook overvloet van allerley

werp-
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werpgeweer , en een groten toeftel van

alle dingen , die tot de verovering

dienftig waren.Daerenboven volgden-

*er niet weiniger, als hondert ponten of

pramen van byzondere koopluiden:

want dewijl dezelve lantftreke v&nRho-

dttsyzeden vele jaren, geen verwoefting

of plundering geleden had , zoo waren

derwaers menigte van menfehen , die

gewoneltjk hunne voordelen uit de

iehade der gene, die door den oorlogh

gedrukt werden , zochten te halen, uit

alle oorden by een gevloeit.

Wanneer dan de vloot, als tot een

fchipftrijr, vervarelijk toegeruft was ,

beval Demetrius de lange ichepen, die

pijlgefchut-ten van drie fpannen op de

vxx>rfteven voerdefyvoor uit te gaen.en

de krijgsvolk en paerde-fchepen,die by

een lijn door roeifchepen voortgetrok-

ken werden,te volgen.Ten heften qua

-

men de roofponten en talrijke koop-

vaerdy en voorraet-fchepenrdies de ge-

gehelezeeftreke,tuflchenheteilant/?&o-

dus, en de tegen overgelege kuft, met

vaertuigen en fchepen vervult gezien

wiert : waar door de genen , die uit de

ftad daerna toe zagen , met grote vre-

ze en verbaeftheit bevangen wierden

:

want de Rodifehe krijgsknegten, die

langs de wallen gefchaert ftonden,

verwachten de komfte des vyants:

maer oude luiden en vrouwen zagen

uit de huizen de vloot aenkomen (want

de ftad verbeelde de vorm van een

fchouwtoneel ) en waren alle door

de grote der vloot, en door de glans

der blinkende wapenen, verflagen, en

niet weinigh bekommert.

Toen lande Demetrius aen het ei-

lant, deed het krijgsvolk landen, en de

legers by de ftad, op een afftant van een

fchichtwerp , neerflaen. Hy zond ook
terftont de bequaemften uit de zeero-

vers en andere , die te water en te lande

heteiiant zouden verwoeften,endeed

de naeft gelegen lantftreke van bomen
ontbloten , en met de gefloopte hoeven

zijne legers verfterken , en die met een

driedubbele graght, en met dikke en

grote wallen , omringen.

Ondertuflchen zonden de Rhodiers
gezanten op gezanten, en baden De-
metrius , dat hy de ftad gene onver-
beterlijke fchade wilde aen doen. Maer
wanneer zy zagen , dat hun bidden
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niet gehoort wierde , en a!le hope van
verdragh afgeworden hadden , zonden
zy aen de koningen Ptolemeus , Ljfim*'
chus, en Kafjander-, met verzoek van
byftant: dewijl om hen de ftad met
oorlogh gedrukt wiert. Den in-

woonders, die zich in de ftad met der

woon hadden neergeflagen, en den
vremdelingen, gaven zy de vryheid om
met hen.indien zy wilden, de ftad te be-
fchermen , doch zetten de overige on-
nutte ichare uit de ftad, eensdeels om
het gebrek en mangel van noordrufti-

ge dingen voor te komen , en ten an-

dere, op dat niemant, uit moejelijk-

heit van den tegenwoordigen ftaet der

ftad, der zelver verrader zou worden.
Na de monftering van wapenbarë

burgers gefchiet was , bevontmen zes

hondert -duizént burgers , en duizent
huurlingen en yreemdelingen.

Ook wiert'ereen volks befluit, no-
pende de knechten , gemaekt : want
die zich als vrome mannen in 't ge-
vaer Wilden fteken , zouden , na het

betalen van den prijs aen de heeren

,

vrygelaten , en onder het getal der bur-

gers aengenomen worden. Daer en
boven wiert ook afgekundight , dat zy
de gencn,die in den oorlogh gefneuvelt

waren, meteen openbare begravenis

verheerlijken, en d ouders en kinde-

ren,op onkofte der fchatkift,voeden,en

aen de dochters, noch maegden zijnde,

met een bruitfehat uit het gemeen be ;

fchenken, en de zonen,reeds volwaflen,

op Bacchus feeften op het fchouwto-
neel met een volle wapenrufting be-

kronen zouden.

Na door deze beloften de herten van
allen , om klockmoedelijk in het ge-

vaer te treden , ontfteken waren, lei-

den de Rhodiers ook op den toeftel

van het overigh * zoo veel des toen

doenelijk ware , toe : want dewijl de wil

en zin des volks eenparigh was,zoo lei-

den de rijken geit toe , en de hant-

werks-luiden belleden hunnen arbeit

en kunft tot het maken van wapenen:
en elk yverde met acndagt op het

werk. Derhalven leide een gedeelte

zich op het maken van fteen (tuk-

ken , of pijl-gefchutten : en een ge*

deelte op andere dingen toe te ftellen

:

zommige droegen ftenen op de wallen

by hopen. Daer en boven zonden zy

E ook
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ook drie zeer fnelle fchepen tegen den

vyant en tegen de koopvaerdy-fche-

pen , die den zelven voorraet toe-

bragten. Deze boorden fchielijk ve-

le vaertuigen der koopluiden in den

gront,die op roofeenen lanttogt deden,

enftaken niet weinigh fchepen, dieop

ftrant gehaelt waren , in den brant. On-
dertuflchen waren de Rhodiers met De-

metrius over een gekomen , en hadden

onder elkandcrcn cene tax van ran-

zoen-gelt beraemt , te weten, voor een

vry hooft duizent , en voor een knecht,

Vijf hondert drachmen.

Dewijl nu Dcmetrius met een groe-

ten overvloet van alle dingen , om oor-

loghs-gevaerten toe te ftellen, voorzien

was !

, zoo begon hy twee fchilpaden

te laten maken , eene tegen de fteenftuk-

ken , en de andere tegen de blijen, en

fteldeze beide op twee vrachtfehepen,

die voor met de nebben aen malkande-

ren gehecht waren.

Hy deed ook twee torens van vier

zolderingemhoger als de ftadstorens, in

de haven bouwen, die elk op twee vaer-

tuigen Honden , die neffens eikanderen

lagen , en aen eikandere gehecht wa-

ren.

Daer en boven deed hy een vlottende

wal op vierkante balken , die met na-

gels aen malkandcren geklonken wa-

ren , ftellen , om door dcffelfs aenna-

deren , den vyant het aenvallen op de

fchepen, die met oorlogs-gevaerten

geladen waren , te beletten. Terwijl

deze dingen vervaerdight wierden ,

deed hy vafte fchuiten met planken

verfterken,en daarop Ktetenfer boogh-

fchieters zetten.

Wanneer" de Rhodiers bemerkten ,

dat de ganfche toelegh van Vemetrius

op het innemen der haven ooghde, he-

fteden zyook, tot derzelver befcher-

ming, hunnen vlijt aen het toeftellen

van nootwendige dingen. Zy planten

dan twee gevaerten op eene fchans

,

en ftelden drie andere op vraghtfehepen

aen demondenvan de kleine haven,met

blijen en fteenftukken van verfcheide

grote , om onder dier befchut, indien zy
krijgsknechten op den fchans uitzet-

ten , of ftorm-gevaerten aenbraghten

,

's vyants aanval en beftormen af te

keren.

Daer en boven leiden zy op de vragt-

fchepen , welker ree in de haven was i

fchichtbuflen, bequaem om in de blijen

te fteken.

In dezer wijze waren zy reeds beide

vervaerdight, wanneer Demetrius be-

ftont ftorm-gevaerten aen de havens te

brengen , doch door het ontftaen

van een rou onweer daer in belet wiert.

Maer daerna voer hy, by voorval van

eeneftille nacht, heimelijk daer na toe*

en,hebbende de opperfteofhoogftedijk

van de grote haven ingenomen , om-
walde hy datelijk de plaetfe rontom , en

ftopteze met planken en ftenen toe.

Toen ftelde hy op deze plaetfe, die niet

meer als vijf plethren van de muuren
was, vier hondert krijgsknechten met
allerlei flagh van fchichtenop.

Na het aenbreken van het licht,

voerden zy de oorlogs gevaerten, onder

het geklank enklinken van de trompet,

in de haven , en dreven met kleine en

verre vliegende fchichten uit de blijen 4

de genen , die de muur van de haven
ophadden, wegh. Maer met muurbre-
kers floopten , en velden zy 's vyants

werken, en de muur, langs de fchans

opgehaelt , ter neer : want die muur
was toen ter tijt noch zwak en laegh.

Wanneer nu de ftedelingen zich

kloekmoedelijk verdedighden , brag-

ten zy dien gehelen dagh, met fchade

te doen en lijden , over.

Maer de Rhodiers vervolgden den

vyant met fchuiten , die met dorre

ftoffe en toortfen opgevult,en met vuur

voorzien waren.

Wanneer zydan dicht bydekrijgs-

gevaerten gekomen

led,

plcth,

isóó.

lcn.

n , ftaken

zy die ftoffe in brant , maer wierden

aenftonts door de vlottende wal , en

vverptuigen afgedreven, en gedwon-
gen te rugh te wijken. Als de vlam
d'overhant genomen had , keerden

weinigen met de fchuiten, na het uit-

blu(Tchen,terugh: en de meeftenont-

quamen het, na
f
het verbranden der

jaght-fchuiten , met zwemmen.
Des volgenden daeghs deed Deme-

trius op een zelve wijze een aenval uit

zee op de ftad doen. Te lande deed hy

van alle kanten tegelijk, met gefchrei

en onder het gefchal van trompetten,

eenen aenval doen , om den Rhodiers

fchrik en vreze aen te jagen.

Dit flag va« beftorming gebruikte

Ve-
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Demetrius den tijt van acht dagen, en

brak de krijghs - werken, die op de

fchans gemaekt waren , met fteen-

ftukken , die fteenen van eene talent

zwaer wierpen , en fmcetde tufichen-

muur of gordijn met de torens zelfs

terneer. Ook namende krijgsknech-

ten van Demetrius het gedeelte der

muur, die tegen over de haven opge-

haelt was, in. Na het welk de Rhodiers

zich begaven , en raekten met den

vyant in 't gevecht : doch dewijlze fter-

ker in getalle waren , doden zy zom-
mige, en dwongen anderen zich te

ruch te vertrekken. Den ftedelingen

was de rouheit der plaerfe voor de ftad

tot hulp, dewijl een groote meenigh-

te van grote ftenen van zeker gebouw
buiten de muuren gelegen was.

Dewijl nu vele fchuiten, die de

krijgsknechten over gevoert hadden,

door die vreze aengelant waren, zoo

haelden de Rhodiers gezwint de eie^

raedjen der vóorftevens af, en Verbran-

den dezelve fchepen , met het inwer-

pen van vuur-hoepen en pek-toortfen.

Terwijl de Rhodiers met deze dingen

belemmert gehouden wierden, bragh*

ten de kriigs-kneehten van Demetrius,

die uit hunne vaertuigen van overal

aengevoert waren, de ladders aen de

muur, en drongen met groter gevvelt

aen ; midlerwijl de krijgs-knechten te

lande hen holpen , en te gelijk het

krijgs-gefchrei verdobbelden.

Dewijl dan aldaer vele zich ftoutelijk

in 't gevaer begaven, en met een dikke

fchaer op de muur klommen , zoo
ontftont'er een fel gevecht, naer dien

de belegeraers van buiten met zeer

groot gewelt hun werk verrighten, en

de ftedelingen van binnen met dikke

drommen, tot verdediging, by een

liepen.

Wanneer eindelijk de Rhodiers
kloekmoedelijk ftreden , vielen . de
genen , die opgeklommen waren , ten

dele neer , en vervielen ten dele ge-

wont in vyants handen , waer onder

eenige van de voornaemfte opperhoof-

den waren.

Na den belegeraers deze neerlaegh

aengebraght was, deed Demetrius de

kriigs-gevaerten in zijne haven bren-

gen , en zoo wel die , als de fchaloze

fchepen vermaken.

D O k 4
Dé Rhodiers ondertuffchen hielden

de lijkftaetfien der overledenen , en
wijden den buit der vyanden en nebben
der fchepen den goden toe , en her-

maekcen ook de vakken der muuren^
die door de fteenftukken ter neer ge-

fmeten waren.

Na Demetrius aen het hermaken der

krijgs gevaerten en fchepen zeven da-
gen verlieten had , en reeds alles tot het

beftormen vervaerdight was$ tafte hy
op nieuw de haven weer aen: wanthy
ftreefde met allen yver, om die te be-

magtigen,en den ftedelingen de toevoer

af te inijden,

Als men dan binnen een fchieht-

feheut gekomen was, deed hy fakkels

met grote menighte in de byzonderé
fchepen der Rhodiers fmijten, en
beukte met fteen-ftukken de wallen i

en wonde uit de blijden , al wat voor
oogen quam.
Na dan de beftorming met grote

fchrik vervolgt wiert , bluften de Rho-
difche ftierluiden, die met angft voor
de fchepen vreesden , de fakkels uit,

en de pry tanen of overheden der ftad
9

wanneer reeds de haven in gevaer was $

om ingenomen te worden , moedigden
alle de befte burgers aen , om in het

gevaer voor het gemeen welvaren te

treden.

Wanneer zich dan vele kloekmoe-
delijk ten dienfte uitboden , flopten

zy drie van de fterkfte fchepen mee
uitgelezen manvolk , dien zy belaften,

vyants vaertuigen , die krijgs-gevaer-

ten voerden , met de nebben te tragh-

ten in den gront te boren.

En alhoewel deze met een groot ge-

welt van fchichten aengetaft wierden
,

zoo doorboorden zy evenwel terftont

,

door fel aenftoten , de zijden der vaer-

tuigen , en , die voor met yzer gefterkt

waren , en vervulden de fchepen , dooc
vele flagen gebeukt,met water,en boor-
den twee krijgs-gevaerten in den gront.

Maer als de derde, door het volk van
Demetrius , met kabeltouwen te ruch
getrokken wiert , zoo begaven zich de

Rhodiers, door de gelukkige voort-

gangen aengemoedight, boven mate'

ftoutelijk in 't gevaer.

Na dan vele van de groote vaertui-

gen^die rontom verfpreid waren, met de

nebben de zijden van 's vyants fchc-

* F % peïï
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pen op vele plaetzen door-boor-

den , zoo quam Execejles , de vloot-

heer , en overfte der galeyen , en

eenige andere gewont in 's vyands

handen. Wanneer ook alle d'overigen

her by hun volk ontzwommen, wiert

een fchip door de krijgs-knechten van

Bemetrius genomen : maer d'overige

ontfnapten het gevaer.

Na dezen fchip- ftrijt deed Veme-

trius een ander krijgs-gevaerte maken,

dat driemael zoo hooghenbreet, als

het eerfte was. R eeds lagh het aen de

haven , wanneer fchielijk uit een ge-

borfte wolk een zuide wint ontftont

,

en de fchepen, diehetvoortflcepten,te

gronde boorde, en het gevaerte Hoopte.

De Rhodiers namen ter zclver fton-

de de gelegentheit vaerdighlijk wacr,

en befprongen wederom, door de ge-

opende poorten,de genen, die de haven

ingenomen hadden. Dies ontftont'er

een fel gevecht, en duurde een zeer lan-

gen tijd. Wanneer aldaer Demetrïas

zijn volk , om het onweer, niet kon te

hulpe komen, en de Rhodiers by

beurten het gevecht aenhieven , zoo

wierden de koninghfen , ten getale van

400 ,
genootzaekt hunne wapenen

neer te fmijten , en zich over te geven.

Na de Rhodiers deze zege bekomen
hadden

,
quamen hondert en vijftigh

mannen tot byftant uit Knojfas , (eene

ftad van het eilant Kreta, nu Kandia,)

en meer als vijf hondert wierden door

Koning Ftolemeus gezonden : waer
ondereenige Rhodiers waren , die by

Ftolemeus foldije verdienden.

Wanneer hetbeftormender ftad uit

zee , na wil en wenfeh van Demetrius,

niet uitviel , befloot hy de ftad te lande

aen te taften.

Na dan overvloet van allcrley flagh

van hout gereet gemaekt was , deed

hy zeker ftorm-gevaerte, Heliopolis op
Griekfch gcnoemt,dat \s,Jlad-irmemer,

maken , dat verre in grote de vorige

overtrof/ want de voetftal was vier-

kant: waer van hy ieder zijde vijftigh

ellen hoogh had doen ophalen , die uit

vierkante houten, met yzers t'zamen

geklonken, beftonden De midden -

fte ruimte was met balken ondervan-
gen , die ontrent eene elle van malkan-
dere aflagen: opdat degenen, die het

gevaerte wilden voortdrijven , plactfe

om te ftaen , zouden hebben. Het
ganfeh gevaerte was beweeghelijk , en
rufte op acht vafte en grote raderen.

Want de fpaken waren twee ellen dik

,

en met vafte y zere platen beflagen. Tot
het overvoeren of verplaetfen waren
zekere gereetfehappen gemaekt , waer
door het ganfeh gevaerte na alle zijde

lichtelijk kon bewogen worden. Uit
de hoeken fchoten ftijlen van gelijke

lengte op , en waren een weinigh min-
der, als hondert ellen Jang.

De drie zijden van het gevaerte wa-
ren van buiten , met yfere platen , be-

dekt, die met nagels wel te zamenge-
voeght waren, op dat zy door de vuur-

werptuigen niet zouden kunnen be-

fchadight worden.

Het ganfeh gebouw beftont uit negen
zolderingen. In het voorhooft hadden
de zolderingen Venltertjes of openin-

gen , die in grote en geftalte op de
fchichten gepaft waren , die daar door
zouden geworpen worden.

By deze waren valdeuren gevoeght

;

op dat de genen, die op de zolderingen

waren, om fchichten uit te fchieten,

zich daar door zouden befchutten:

want zy waren uit vellen t'zamen gc-

nait, en met wol opgevuk, op dat de
flagcn der fteenen , die uit muurbrekers
geworpen wierden , daar op zouden
fluiten. Ieder zoldering was met twee
dobbele breede ladders of trappen

verzien : d'een wert tot het invoeren

van nodige dingen, en d'ander tot op-
gang gebruikt : ten einde alles buiten

geraes zou mogen verright worden.
Die het gevaerte voortzetten, waren

drie duizent en vier honderr[uitgeleze

mannen uit het ganfeh krijghs-heir
,

en van uitftekende fterkte: waarvan
zommige van binnen opgefloten , en
andere van achteren geftelt waren, en
het gevaerte zoodanigh voortftuuw-

den, dat de beweging merendeels door
de kun ft geholpen wiert. Demetrius

maekte ook fchilpadden met galde-

ryen , en deed door arbeit der boots-

luidende ftreke, waar door de ftorm-

gevaerten te brengen waren , fchoon

maken en b^nen : zulx de lenghte des

werks tot zes tuflehen muur-ftreken

en zeven torens ftrekte.

De menighte der kunftenaars en ar-

beits-luiden t'zamen, beliep niet min-

der
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der als'derttgh duizent. Dewijl dan

alles, door zulken menighte van arbei-

ders , eer, als men vermoede , voltoit

wiert, zoo was hierom koning Deme-

trius den Rhodiers tot een lchrik :

want niet alleenlijk verfloegh hen de

grote der gevaerten,en de menighte van

het by een verzamelt krijgsheir; rhaer

ook de dapper en kloekheit deskonings,

in het ftuk van belegeringen.: want

in het verzinnen en uitvinden was ko-

ning Demetrius boven mate fpitsvon-

digh,en vonden boven de fchranderheit

en knnft der veft-bouwmeefters , vele

dingen uit : waerom hy op Griekfch

den bynaem van Poliorcetes,dat is, ftad-

belegger, verkreegh.

Wanneer middelerwijle de Rho-
diers den voorgang van vyants werken

zagen , haelden zy van binnen een an-

dere muur op, tegen over de muur,

die in hetbeftormenhetmeeftc had te

lijden.

Daer toe gebruikten zy de ftenen van

het buitenfte des fchouwtoneels.dat zy

floopten,en die van de naefte huizen en

eenige tempels; want zy hadden aen

de goden gelofte gedaen , zoo de ftad

behouden wiert , fraejer tempels te zul-

len bouwen.

Zy zonden ook negen fchepen uit,

en belaften den opperhoofden , dat zy

overal zouden omher zeilen , en de

genome fchepen ten dele in den gront

boren , en ten dele in de ftad brengen.

Deze ftaken , in drien delen gefchaert,

fchepen in zee.

Damophilus voer met de fchepen

,

Fhjlacides by de Rhodiers genaemt,

na 't eilant Karpathos , en veroverde

vele vaertuigen van Demetrius. Hy
deed een gedeelte, met de nebben

doorboort , zinken , en verbrande een

gedeelte aen ftrant , na te vooren uit

den troep der gevangenen gepikt wa-

ren , die dienft konden doen. Ook
braght hy niet weinigen vaertuigen , die

vruchten van het eilant braghten , in

de ftad.

CMertedemus,die over drie vaertuigen

gebood , trok uit Patara, eene ftad van

Lycie , en veroverde een fchip , dat

voor anker lagh, en verbrande het , na

het fcheepsvolk te lande getreden was.

Hy braght ook vele fchepen onder

zijngewelt, die voarract na 't leger
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voerden, en zondze na Rhodus over.

Desgelijks nam hyeenegaley , die uit

Cilicie quam, en hetkoninglijk kleet

of gewaet, en al het ander huisraet

voerde, welk, Ongemeen cierlijk uitr

geftreken , Fila , gemalin van Deme-
trius, haren gemael had toegezonden,,

Menedemus deed het gewaet na Egyp-
te» overbrengen : want het waren pur-

pere rokken , die eenen koning alleen

betaemde te dragen.

Maer het fchip deed hy op lant ha-

len , en de matrozen, zoo van deze ga-

ley , als van andere genome vaertuigen,

verkopen.

K^Amyntas, opperhooft der overige

fchepen , ftak na de eilanden over , en

veroverde eenige fchepen der vyanden

,

die goederen , dienftigh tot ftorm-

gevaerten, inhadden. Zommige fche-

pen deed hy zinken , en zommige na .

Rhodus brengen. Op deze fchepen

werden elf voortreffelijke kunftenaers

gevangen , die met uitftekende erva-

rentheit van fchichten en krijghs-ge-

vaerten te maken , begaeft waren.

Toen wiert een openbare vergadering

indeftadi?/W«*bydeMagiftraetgehou-

den,en daer in een voorflag,nopende het

flopen van de beelden van Antigonus en

Demetrius
, gedaen , zeggende , het on-

verdragelijk te zijn , indien de beftrij-

ders met dezelve eere aengedaen wer-

den , met de welke de weldoenders.

Waer over het volk verbolgen wiert,

en hen , als tegen hun plicht doende,

befchrobde, en ^yintigonus van gene

eere wilde berooft hebben. Het welk

geoordeelt wiert braef, zoo tot hun
roem, als heil, gedaen te zijn.

"Want deze grootmoedigheit , en

beftendigheit van oordeel in den volks-

ftaet, gedeegh hen by alle andere

volken tot lof , maer baerde in de

beleggers berouw.

Demetrius had nu de ftad met mij-

nen doen ondergraven, wanneer een

der overlopers den belegerden ver-

wittighdc , dat reeds de mijners binnen

de voorftad gekomen waren. Dies de

Rhodiers regen over de muur, die

fcheen te vallen , eene diepe grachte

dolven, en ook gezwint zelfs mijnen

maekten, en den vyant onder de aerde

ontmoeten , en hen de maght van ver-

der te gaen benamen.

V f 3 Ter-
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Terwijl de mijnen van beide zijden bc-

Waertwierden,bedondert eenige vanDf-

rnctrius volk Atbeaagoras , die door de

Rhodiersövèr de bewaringen der mij-

nen geftelt was , met gek om te kopen.

Dees Atbenagoras was een Milefer

Van geboorte, en derwaerts door ko-

ning Ptolemeus, tot geleider der zoete-

laers, gezonden.

Hy beloofde dan dé ftad te zullen

verraden, en beraemde ecnen dagh,

op den welken een der voornAémfte

veltoverften door Dcmetrius zou ge-

zonden worden , die by nacht door de

gracht in de ftad zou opklimmen , en

eene plaetfe , bcquaeni om de krijgs-

knechten t'ontfangen, afzien.

Na dan Dcmetrius tot grote hope

verlokt was, openbaerde hy de zake

zijnen raet.

Hyzond hierop eenen uit zijne ge -

meinzame vrienden , Alexmder de

Macedooit. Maerde Rhodiers vatten

dien. zoo als hy Uit de mijn quam op-

duiken. Zy vereerden daer en tegen

Atbenagorts met eene goudc krone

,

en befehonken hem tot een eergifte

met vijf talenten zilvets
;
ylende onder-

tulTchen de weldadigheit van andere

zoetelaersen gaden tegen het volk uit

te tarten.

Wanneer dan Demetrius , na het

voltojen der ftormgevaerten, den gehe-

len oort onder de wallen gezuivert had,

ftelde hy'de Heliopolü in het midden, en

fchaerde d'opgeworpe fchilpadden, ten

getalle van acht, zoodanigh , dat vier

de beide zijden van hetkrijgsgevaerte

beQoten. Hy voeghde aen ieder fchil-

pad eene galderye, op dat degenen,

dieuit.en ingingen, veiligh hunopge-
leit werk konden uitvoeren. Hy
had'cr ook twee fchilpadden b\ge-

voeghtjdie rammcien voerden,en verre

in grote de andere overtroffen : want

ieder was hondert twintigh ellen

groot , en met yzer zeer wel heilagen

:

en een kop ofvoorgevel ftak voor uit

,

als de neb van een fchip. Zy kon-

den, met kleine moeite, op raderen

voort gefloten worden : doch in het

beftormen kon ieder niet minder, als

door duizent mannen , een krachtigen

aenftootdoen.

Wanneer dan Demetrius degevaer-

ten aen de wallen zou brengen, deed

racni

hy op ieder zoldering van de HeHópo*

lis blijén en muurbrekers , die op de-

zelve paften, planten. Toen zond hy

rta de haven ên nabygelege plaetfetï

Icheeps-tröepert , eb fchaerde aen het

övérigh gedeelte der muur, datdeh

ftörm kon üitftaén , het lant-heir.

Wanneer Zy eindelijk alle, op een

bevel én teken , het krijgs-gelchrel

aengeheven hadden , vielen zy Overal

van alle kanten met géwelt de ftad aen.

Reeds wierden met ftormrammen , en

fteenftukkê de wallen gebeukt,wanneet

de gezanten derKnidiers aenquamen,

en Demetrius baden -, dat hy het ge- Stor

welt wilde ftaken : belovende de Rho<

diers te zulien overreden , dat zy,

zoo véél des doenlijk ware , dé be-

lafte dingen zouden toeftaen. Hier op
deed Demetrius het gevvelt baren op-

houden.

En alhoewel over en vvéer vele

woorden gevallen waren , zoo kon
mén evenwel nietoVer een komen.

Dies Wiert de beftorming dapperlijk

hervat. Demetrius deed een zeer fter-

ken toren, van vierkanten ftecn ge-

bouwt, térnedervellen, en op de ge-

hele tuffehen-muur (of gordijn der

muur) zoo geweldigh beuken, dat den

ftedelingen de gehele maght van den

doorgang tot de bolwerken benomen
was. Maer in dezelve dagen zond ko-

ning Vtolemeus een grote menighte

van fchepen, die voorraet voerden,

den Rhodiers toe: in de welke drie

hondert duizent artaben of maten ko-

rens met plukgranén waren.

Terwijl deze fchepen met een rechte

koersna de ftad ftieefden.beftontD^w?-

trius eénige vaertuigen,om dezen voor-

raet na zijne legers over te bren-

gen, derwaerts te vervaerdigen:macr de

fchepen vanPtolctnetts quamen.met een

voorwint en volle zeilen voörgezeïlt,in

de haven van Rbodus aenlanden: dies de

vaertuigen, die door Demetrius daer op
toegezonden waren, onverrichter zake

weerom keerden.

Toen zond ook koning Kaffander

c c i o 3 mudden gerft , en Lyfim.xclus

ccioo c c 1 3 o mudden tarruvve , en

zoo veel gerft , den Khodiers over.

Na de ftad met zulkert overvloet

van lijftoght gezegent was , her-

namende belegerden weer moet, die

reeds
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reeds hen begon fonzinken.

Wanneer zy dan oordeelden voor

hen het oorbacrfte te zullen zijn,

's vyants ftorm-gevaerten aen te taften,

maekten zy een grote menighte van

vuurwerptuigen vaerdig , en ftelden al-

le de blijen en fteen-werptuigen , op de

muur. Des volgenden nachts, ontrent

de twede waght , taften zy fchielijk

met het gedurigh werpen van fteenftuk-

ken, de bewaernis aen. Zy gebruik-

ten ook andere fchichten en allerlei

flagh van branttuigen , daer mee zy de

vyanden , die derwaerts by een liepen

,

verwonden.

De krijgsknechten vanDemetriu^dicn

deze aenval onverwaght overquam,

waren over de behoudenis van hun

krijgswerkenangftelijk bekommert, en

fchoten tot dier befcherming by een.

Toenzagh men by donkeren nacht

de fakkels, fel gezwenkt, flikkeren:

en de pijlen der blijen, en fteenen der

muurbrekers queften vele van de be-

ftorm.ers, die de flagen der werpfchich-

ten op hen niet konden zien komen
aen vliegen.

Reeds waren ook eenige yzere

platen van het ftormgevaerte af geval-

len , en de toortien vielen ook op het

blote hout des werks.

Dies Demetrius , beangft , dat het

ganich gevaerte, door het verder voort

woedende vuur , zou verflonden

Worden , zoo gezwint, als hy kon, tot

byftant quam, en traghte met water,

dat op de zolderingen gebraght was

,

d'ingevalle vuurvlam uit te bluflchen.

Hy riep eindelijk de genen, die gefchikt

waren om de krijgswerken voort te

ftuuvven,metde trompet by een,en bragt

door dier arbeit de ftormgevaérten

buiten de werp van fchichten.

Met het aenbreken van dendagh,ftelde

hy eenigen te werk , om de fchichten te

verzamelen , die door de Rhodie rs ge-

worpen waren 5 dewijl hy daer uit over-

dag van den kriigstoeftel der ftedelingen

wilde maken. Na die hun laft volvoert

hadden, werden meer als acht hon-

dert vuur -fchichten van verlcheide

grote, en niet minder als duizent en

vijf hondert werp-pijlen getelt. Wan-
neer nu zulken grote menighte van
Werptuigen in een korten tijt des

nachts geimetenwai:en,ftont Demetrius

over den krijghs-toeftel der ftad en over

de gefpilde ruimheit verwondert.

Toen deed Demetrius de werken , die

fchade geleden hadden, vermaken, en
beftede zijnen vlijt aen de begravenis

der doden, en aen de heling der gewon-
den ,

Wanneer de ftedelingen binnen

dien tijt rufte van het gewelt der ftorm-

gevaerten bekomen hadden, bouw-
den zy eene derde muur , halve-maens

wijze, én befloten daer binnen al het

bolwerk , dat gevaer te verwagten had.

Dies niettemin omringhden zy het ter

neergeftorte gedeelte der muur , met
een diepe gracht , óp dat Demetrius

gene gelegentheit noch middel zou
hebben, om met zwaerftorm-gevaer-

te aanftonts eens loefs in te breken.

Daer en boven zonden zy, onder be-

leit van Amijntas*, fchepen in zee, die

zeer wel op zeilen toegeruft wa-
ren. Amijntas voer na de tegen over-

gelege vafte kuft van Ajïe, en trof on-

verziens eenige zeerovers aen , die

door Demetrius uitgezonden waren.

Deze hadden drie ope fchepen by zich,

en werdeiv voor de fterkfte yan alle ge-

houden, die met Koning Antigonus

oorlooghden.

Na een kort gevecht , overweldig-

den de Rhodiers de fchepen, te gelijk

met het volk ; waar onder ook Timo-

kles , het opperhooft der zeerovers,

was.

Zy befprongen ook eenige kooplui-

den , dien zy niet weinigh berken

,

met koren geladen , ontnamen , en

braghten zoo wel deze , als de fchepen

der zeerovers , buiten weten des vyants',

binnen Rhodus.

Na de befchadigde oórlogs-werken

hermaekt waren, deed Demetrius de

krijgs-gevaerten weer aen de muuren
brengen , en dreef, door allerlei flagh

van fchichten , die hy niet fpacrzaem-

lijk gebruikte , de genen, die op de bol-

werken ftonden, daer af, en velde,

door het beuken metftorm-rammen*
twee gordijnen van de muur ter neer:

Wanneer de ftedelingen in dier midden
eenen toten met groten yver befcherm-

den , ontftonden onder hen vervol-

gens felle en geduurige gevechten

:

waer in ook dier veltheer Aminïas,

wanneer hy te ftout voght , ie fneuve-

len
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len quam, en vele andere krijgskneg-

ten verflagen bleven. Midierwijle

dit zich toedroegh , zond koning Pto-

lemeus den Rhodiers koren en ande-

ren voorraet , niet minder , als het

te voore verfchaft, toe, en te gelijk

vijftien hondert krijgsknechten, onder

bcleit van Antigonus , de Macedoon.

Ten dien tijde quamen meer als vijfcigh

gezanten van de Atheners,enuitd'an-

dere fteden van Griekenlant byDeme-

t'ius , en baden alle hem , dat hy

den oorlogh met de Rhodiers wilde

by leggen. Men maekte dan een

ftüftant van wapenen : en vele rede-

nen wierden nu by den volke, en dan by

Demetrius gevoert ; maer zy konden

evenwel geenzinsmet eikanderen over

een komen : dies de gezanten onver-

richter zake weer vertrokken.

Daer na befloot Demetrius de ftad

by nagt aen te taften, aen den oort

,

daer de muur ter neergevelt was. Ky
koos dan de braeffte uit de kampvech-

ters, en uit anderede bequaemfte, ten

getalle van 1500, en gebood hen in

ftilte ontrent de twede nachtwaght na

de muur te treden. Hy zelf had ook
kriigsvolk by de hant, en beval den

overften van byzondere troepen ,

zoo dra door hem het teken zou

gegeven zijn , met eenparigh gefchrei

de ftad te water en te lande te be-

lpringen. Zy volghden alle het bevel na.

Een gedeelte ftreefde aenftonts na de

breuken dermuuren, en brak, na het

ombrengen der waghten, by de gracht

ter ftad in, ennamdeplaetfenrontom

het fchouwtöneel in. Wanneer de

Rhodiers vernamen het geen , dat'er

gefchiet was , en de geheele ftad in

rep en roer zagen , belaften zy den

verdedigers van de haven en wallen,

dat ieder zijne ftantplaetfe zou befcher-

rnen , en den buiten aengevallen vyant

afflaen. Zy zelfs trokken met een troep

van uitgelezene mannen , beneftens de

krijgsknechten , die onlangs van Pto-

lemeus uit Alexandria gekomen waren,

den genen , die binnen de wallen ge-

broken waren, tegen.

Als Demetrius , na het aenbreken

van het dagh-ligt, het teken gegeven

had,maekten de krijgsknechten.zoo die

de haven befprongen , als die de muur
met een fchare omringt hadden » een

krijgs -gefchrei , om de genen aen te

moedigen , die de plaetfen rontom by

het fchouwtöneel ingenomen hadden.

Waer op kinderen en vrouwen , by

drommen,vol fchriken vreze,al huilen-

de door de ftad liepen, als of het vader-

lant reeds ingenomen wiert.

Wanneer nu onder de genen, die

ter ftad ingevallen waren,. en tuflehen

de Rhodiers een gevecht ontftaen was

,

zoo weken evenwel gene van beide

,

fchoon ter wederzijde vele gefneuvelt

waren, uit hunne plaetfe. Als daer na
zeer veleRhodiers nu en dan zich by een

verzamelden, en kloekmoedelijk in het

gevaer traden, dewijl men voor het

vaderlant en voor d'opperfte zaken
ftreed , en de koningfen gedrukt wier-

den , overleden A cimus en Man'ias,

overften van d'andere , aen hunne
wonden. De overige quamen ten de-

le al ftrijdende tefneuvelen , of vielen

ten dele in vyants handen.

En alhoewel Demetrius meinde,
dat fortuin hem het veroveren der ftad

uit de handen gewrongen hadde , zoo
vervaerdigde hy zich evenwel weer tot

het beftormen. Maer als de vader An-
tigonus aen hem gefchreven had , dat

hy vrede met de Rhodiers zou ma-
ken , op voorwaerde, als hy beft kon-

de , zoo ooghde hy op d'allerbe-

quaemfte gclegentheit , die hem een

ichoncn fchijn tot een verdragh kon
verfchafren.

En alhoewel Ptolemeus ook te voren

den Rhodiers gefchreven had, dathy

een grote menighte van koren , en drie

duizent krijgs-knechten zenden zou,
maer dewijl hy evenwel hen daer na

j

ried , dat zy , indien het kon gefchic-

den , op middelbare bedingen zou-

den zoeken over een te komen , zoo
waren zy alle met hert en zin tot vrede

genijgt.

Te dien tijde had ook de gemein-

fchap der Etoliers gezanten over de vre-

demaking gezonden. Dies wiert ein-

delijk de vrede, tuflehen de Rhodiers en

koning Demetrius, op deze voorwaer-

den getroffen.

De ftad zou op haer zelfen zondec

krijgsbezetting blijven,en hareinkom-
ften voor haer zelve behouden. Zy zou
aen Antigonus maetfehappy van wape-

nen verfchaffen , 'tenzyhy ttolemeus

den
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den oorlog aendeed. Eindelijk zou-

den hondert gijzelacrs uit de burgers,

en dicDemetrius voorgefchreven had,

(uitgezeir , die het ampt van Majeftraet

bekleden,) overgegeven werden.

NadeRhodiers in dezer wijze een jaer

belegert waren geweeft, maekten zy een

eind vandenoorlogh,en vereerden de

genen, die zien, als vrome mannen
gedragen hadden, met verdiende. be-

loningen: ook maekten zy de knech-

ten , die zich braef gequeten hadden,

vry , en befchonken hen met ftads- bur-

gerrecht.

; Daerna rechten zy de beelden der

koningen, KaJfandercnLyJtmachus, op:

als ook der genen, die in glorye wel on-

der hen waren ; maer evenwel zeer

veel , tot welvaren en behoudenis der

ftad, aengewendt hadden.

Wanneer nu de Rhodiers Ptolemeus,

met het weerom geven van iet groters,

wilden overtreffen , zonden zy orakel-

raetvragers na Libye, die aen het orakel

van Ammon zouden vragen , ofdat den

Rhodiers zou raden , Ptolemeus alsee-

nen God t'eeren. Als het orakel daar in

bewilligde,wijden zy hem in de ftad een

vierkant wout toe , en bouwden aen ie-

der zijde een portael of galderye van

eenc ftadie : welk wout zy Ptolemeum

noemden. Zy hermaekten ook het

fchouwtoneel , en de ter neer gefme-

te delen der wallen , en andere verval-

le plaetfen , veel dierlijker, alfle te

voore waren. De Rhodifche gijze-

laers wierden na de ftad Efefen, in Klein

Afie , gevoert , maer door Prepelaus

,

veltoverfte van Lifymachus , wanneer

die de ftad Efefen verovert had , weer

na hun vaderlant gezonden. Dus ver-

re Diodoor.

Over het afflaen van beide konin-

gen, Demetrius en Mithridates, door de

R.hoó\c]:s>ïOcmcnAlexa?idercnMnafeas

by Appianus, in de volgende woorden.

Wanneer Kajtts Kaffms de ftad Rhodas

belegert had, hitften Alexander en

Mnafeas de gemeinte op , en deden

haer gedenken , hoe ook Mithridates

met meerder fchepen na Rhodus

overgefteken was : desgelijx Demetrius

voor Mithridates tijden.

Ook verheft Arcbelaus, by den zel-

ven Appianus , in zijne oratie aen Kaf-

/«j,de ftrijtbaerheit der Rhodiers al-
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dus. Vergete ook niet, hoe veel de

Rhodiers van ftad tot JlaA, ook tegen

andere koningen>, en die gehouden Tvor-

den d'onverTeinnelykfte te z.ijn , ah
Demetrius en Mithridates , voor de

vryheit gedaen hebben.

Wanneer in den Roomfchen bur-

gerlijken oorlogh , door bevel des

Roomfchen racts, bcQoten was, die

genen met oorlogh te vervolgen, die

by den zelven voor vyanden gcoor-

deelt waren , wierden Kajus Kaffius ,

en UWarkus Brutus, twee van Julius

Cefars dootflagers , by den raet belaft,

DoUbella , ( die ook voor yyant des

Roomfchen volks vcrklaert , en een

vrient vznJuliusCefar was) te vervolgen.

Te' dien tijde was Dolabella uit Klein

Afie na Cilicie, en van dacr na Syrië

overgefchcept , en had Laodicea, een

ftad van Syrië , en aen zee op een uitfte-

kende hoek lants gelegen , ingenomen

:

want zijn voornemen was SjriecaE-
gypten in bezit te nemen.

Wanneer Kafiius de ftad Laodicea

ingenomen , cnDolahella aldaer doen Plucarch.

doden , en Brutus de Lyciers over-

wonnen had , lictBrutus by brieve den

Rhodiers weten , cfzy voor vrienden

ofvyanden des.Roomfchen volks wil-

den gehouden worden.

Alle de voornaemfte Rhodiers
vreesden , om tegen de Romeinen te

ftrijden. Maer de gemeene luiden

gedaghtigh aen de oude overwinnin-

gen , op ganfeh andere mannen be-
vochten, had'cr behagen in.: want
zy fteunden zoo geweldigh. op hunne
zeezaken en fcheeps-maght , dat zy

ook voor afaen het vaft lantna Kaffius Radius

toevoeren , en hen de voetboeiens enyfr
e
_

r

toonden , die zy met zich gebragt had- overt

"

den , als of zy vele vyanden levendig
Rhotfus'

zouden vangen.

Kafiius deed , dewijl hy met zeer

ervaerne zeeluiden te doen had , de
fchepen , die toegerakelt en met krijgs-

volk opgepropt waren , met roejen

oeftenen.

De Rhodiers zonden derwaerts aen
Kafius gezanten,om hem teverzoeken,

dat hy toch Rhodus niet wilde hoonen,
dat zich altijt over zijn hoon gewroken
had , noch ook de verbonden , tuffchen

de Romeinen en Rhodiers getroffen

,

fchenden : vvaer by duidelijk verboden

G was,

Epiftol;

Brur.

Appiat^
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was, dat liereen volk het ander n^et wa-

penen niet zou aentaften. Zy zonden

ook aen hem eenen gezant Jrchelaus,

dien hy wel eer in de Griekfche letteren
App>»n.

tot leermeefter gebruikt had , om het

zelve ootmoedelijker te verzoeken.

Kaflms gaf den gezanten ten antwoorr,

dat het verbont eerft door de Rhodiers

gebroken ware , die de wapenen tegen

hem voor DolabelU voerden: waet

over die ftraffe moften geven : t'en

ware zy aenftontsde bevelen deden.

Dit antwoord verfchrikte verftan-

d-ise burgers noch meer : maer het

volk ofde gemeente, wiert door het in-

dachtigh maken van ^Alexander en

Mnafeat gaende gemaekt , die ver-

haelden: met hoe veel meerder fchepen

koning Mithridates , en noch voor

hem Vernetrius op Rhodus aengevallen

was : waerom het volk Jlexander tot

Prytanis , dat is , opperfte overheit of

Majeftraet , en Mnafeat tot admirael

of vloot-heer verkoos.

Alexander en Mnafeat , de belei-

ders of overften der Rhodiers , voe-

ren met jóuitgeleze fchepen, na de
• ftad Mijndus, in Klein Afie^ over , om

Kaflus door die ftoutheit fchrikaente

jagen. En daer fchuilde miflehien ook
eenige hope onder ; dewijl zy, in het

achterhalen van Mithridates , ontrent

de zelve ftad , een gelukkige uitkomft

des oorlogs fchenen gehad te hebben.

Na dan de Rhodiers de ervarent-

heit in het roejen doen blijken hadden

,

bleven zy den eerikn dagh voor Kni-

dus leggen, maer voeren des volgen-

den daegs van ftrant af, en de vloot van

Kaflas; die uit zee quam, tegemoet.

Aldaer wiert te weder zijde fel gevog-

ren. De Rhodiers, met hunne fnelle

fchepen heen en weer lopende, braken

nu door de tegengefchaerde flag-or-

dens der Romeinen, en liepen dan

daer om henen. De Romeinen, daer

en tegen,fteunende op hunne zwaerder

fchepen , kregen, zoo meenigm.iel zy,

met het invverpen van yzcre hantha-

ken, een fchip gevat hadden , door

hun maght d'overhant : gelijk in het

lant gevecht.

Maer dewijl Kajsius in getale van
fchepen overtrof, zoo konden de
Rhodiers niet lang, door de fnelheit van
hunne fchepen en gewonelijke konfte-

naryen , den vyant te leure (tellen,

noch ontleggen:want naerdien deRho-
diersvan vore alleenlijk geweltbaerden,
euaenftonts weer te rugh weken , zoo
rechten zy weiniguitjdewijl de Romei-
nen zich befloten by een hielden. Ook
was het ftoten,met de voorftevens tegen
de zware Romeinfche fchepen, krach-
teloos. Daer en tegen dreven de Ro-
meinfche de lichte Rhodifche fchepen
door een wis tegen aengebonsterug:
tot dat eindelijk drie Rhodifche fche-

pen, vol krijgsvolk, verovert wier-

den : en (twee gebroke fchepen zon-
ken : en d'overige qualijk onthaelt en
reddeloos weer na Rhodus vlugtcn. -

Met dezen uitflagh voght de Room- Dio

fche tegen de Rhodifche vloot voor
Mijndus. Kafiitts zagh dit gevecht
van een bergh aen, en voeraenftónts

met de behoude fchepen na Loryma ,

een kafteel der Rhodiers , op het tegen
over gelegen vaft lant : van waer hy
met laftfehepen delant-troepen, na het
eilant Rhodus , onder beleit van Fa-
mius en Lentulus, overvoerde. Hy
zelf bleef met tachentigh lange toegc-

rufte fchepen ftil leggen , om den Rho-
diers, diere water en te lande belegert

waren, fchrikaente jagen, verwach-
tende of miflehien de vyanden hunne
verwoerheit zouden aflaten.

Maer de Rhodiers quamen opniea
ftoutelijk tegen hen uit,dieK'4/f/«/,dooc

beleit van St&ttus Murcus , veroverde,

overwinnende door grote en getal van
fchepen dier ervarentheif.

Toen wierden zy , na het verlies van rij

twee fchepen, rontom befloten.

Terftont wierden allede wallen van
Rhodus mei gewapende mannen ver-

vult, die te gelijk Fanius, die te lande de

ftad beftormde, en Kajjtus , die de vloot

uitzeeaenvoerdebeftondenaftekeren:

welke vloot, om de wallen te befchadi-

gen, niet on verzien was: want Kaf-

fim zoodanig iet te vore verzinnende

,

hadgefloopte torens met zichgebragt,

die toen opgezet wierden.

Aldus wiert Rhodus , na de fchipftrijt

tweemaelongelukkelijk beflaegtwas,

te water en te lande beftormt en be-

ftreden , en was onbereir
, gelijk in

een onverwaghten toeval gefchiet , het

gewelt nit te ftaen \ waerom hec

icheen in 't kort inde maght der vyan-

den
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den te zullen vallen , 't zy door de wa-

penen ofhongersnoot overwonnen. Dit

was den verftandigen Rhodiers uit de

zamen gefprekken,die tufichen hen , en

tufl'chen Fanius, en Lentulus , vielen

,

niet verborgen noch onbewuft : gelijk

ookfchielijk2^j//)«nn het midden der

ftad, met den bloem des volks, gezien

wiert, zonder gebruik van ladders of

eenigh uitterlijk gewelt in 't werk te

(tellen. Men geloofde , dat hem
door zamengerotte burgers, uit by-

zondere gunft , de kleine poortjes ge-

opent waren , op dat de ftad niet deer-

lijk zou verdelght worden.

Wanneer aldaer de Rhodiers hem
Heer en Koning noemden , antwoor-

de Kajfius hen. ik ben geen Koning

noch Heer , maer een dootjlager van
Heer en Koning.

Voor den richter ftoei zad hy onder

eene piek voor aen, dewijl hy wilde

aengezien worden , de ftad door gewelt

van wapenen ingenomen te hebben.

Na het krijgsheir belaft was zig ftil en

geruft te houden, en Kasjïus door d'uit-

roepers, op lijfftraf , het plegen van ge-

welt en plunderen verboden had , deed

cle ontrent vijftigh Rhodifche burgers

,

die by name gedagt waren , ter doot

brengen, enftraftc vijfen twintig an-

dere , die nergens verfchenen , met

ballingfchap. Daer na beroofde hy den

Rhodiers van fchepen en geit : want

al'tgout en zilver, dat by de geeftelij-

ken en in de ftads fchat-kift was,

fchraepte hy by een : ook wierden alle

de wygiften, behalven de Wage der

Zonne, verrukt , en van daer vervoert.

Noch was hy hier mee niet verge-

noegt , maer beval ook al het gout en

zjlver , dat ieder had, door den eigenaer

op een beftemden dagh te voorfchijn

te brengen , met afkundigen van ftraf-

fe, door een uitroeper; indien iemant

iet verborgen hield. Den aenwijzers

wiert , tot loon , het tiende gedeel-

te, en den knechten de vryheit belooft.

De meeften hielden het gout en zil-

ver in 't eerft voor hem verborgen, op

hope , dat de dreigementen Hechts in

woorden beftaen zouden : maer wan-

neer zy daerna zagen , dat den aenwij-

zers beloningen aengeboden wierden

,

verzoghten zy verlanging van den ge-

zetten tijt.Nadien bekomen te hebben,

groeven zommige het geen , dat in

d'aerde verfteken was,uit. Andere had-
den het uit de putten^: en andere brach-

ten veel meer andere dingen, als te voo-
re, uit kuilen te voorfchijn.

Wanneer Kajfim aldus den byzondc-
ren burgers, tot acht duizent talenten,

had afgeperft, floegh hy de ftad in tar

u

c"h,

't gemeen in een boete van vijfhondert orof.

andere talenten 5 latende den Rhodiers,

behalven herleven, nietoverigh.

Zonaras melt ook, dat Kajfim den
Rhodiers in een fchipftrijt overwon,
en dier fchepen en geit wegnam.Desge-
lijx fchrijft Plutarchusjhti. Kajfiusjwan-

neer hy Rhodus verovert had, onbillijk

ofongenadelijk de dingen hanthaefde.

Aldus dan veroverde Kajfius , door

een felle en zeer gelukkigen oorlogh,

Rhodus , dat eene zake van een onme- Vel - pa-

telijk gewelt was. Kajfius , vrolijk
-

l

door deze haftige veroveringh en me-
nighte van gek , liet Lucius Varus

den Rhodiers tot befcherming.
Invir

Onder de brieven van Brutus vsot- Biuc,

den in ecnen, die aen de eilanders van

Kos fchijnt gezonden te zijn , nopende

de zege van Kajfius , deze woorden ge-

lezen. Rhodus dient nu Kajfius : eene

fiad geTvijfelijk meer Jiout 5 als op eige

kraghten vajl beflaende.

Kajfius de Parmenfer ,
(die'ookeen

van Julius Ceftrs dootflagers was , en,

na de doot van C. Kajfius , beter hope

op Brutus had ,} koos dertigh Rhodi-

fche fchepen uit , en ftak d'overige, uit-

genomen het heiligh fchip, in brant : op Appi'an,

dat de ftad Rhodus gene nieuwigheden

zou kunnen aenrechten.Hy voet daerna

met zijne en de Rhodifche fchepen van

daer. Maer wanneer Klodius , die door

Brutus met dertien fchepen derwaerts

gezonden was , de Rhodiers aen

het muiten zagh , ( want nu was ook
Brutus van kant [geholpen ) lichte hy
de krijghsbezetting van 3 000 man van

daer, en vervoeghde zich by Kajfius

deParmenfer. By hen quam Torulus

met vele andere fchepen en geit, die

hy den Rhodiers voorliet afvallen had
afgeperft.

MarkusJntonius,KoomkhzDncmzv\,
fchonk denRhodiers,uit ooi zake zy van

van Julius Cefar dootflagers afgevallen

waren , d'eilanden Andros , Tcms

,

T^axos , en de ftad Mijndos, die hy
G a hen
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hen cerlangh afnam , als te hert regee-

rende.

senec. Ook gaf hy den Rhodiers het volle

dcBeuef.
recht, en de vryheit, met tolvryheit,

weerom.
Hierom deden ook de Rhodiers

zelfs op hunne penningen den naem

van vrye Rhodiers , mee deze Griek-

fche letteren , flaen .- EAEÏ0 PO-
AIÜN, dat is , van de vrye Rho-

diers , als uit verfcheide afbeeldingen

van die penningen blijkt. Op wel-

ker eene zijde de Goddin viëtorie

of Zege, in de gedaente van cene ge-

vleugelde yrouws-perfoon , houdende

eene palmtak in de linke hant,afgebeclt

wordt, met het voornoemt Griekfch

opfehrift. Op de andere zijde ftaet

de Zon ofJpollo', door een gelauriert

en ftralende zonnen-hooft, afgebeelt:

want aen de Zon was het eilant eirde

ftad Rhodus gewijdt : gelijk de Rhodiers

dat beek doorgaens op hunne pennin-

gen floegen.

De Rhodiers wierden op het vier en

Diod. veertighfte jaer,voor des Zalighmakers

geboorte, door keizer Klattdius van

hunne vryheit berooft, uit oorzake

zy Benige Romeinen gekruift hadden

,

welke hy hen niet langh daerna, en

sucton. °P bet laetfte jaer zijns rijks, om het

berou der oude misdaden, en door

voorbidden van Nero, namaels keizer,

weerom gaf.

Ook getuigt Tacitus , dat den Rho-
diers , onder keizer Tiberius , de vry-

heit weerom gegeven wert, welke
hen dikwils ontnomen en beveftight

was, nazyin d'uitheemfche oorlogen

verdient, ofbinnen s'lants, door op-

roer, misdaen hadden.

Eindelijk, en ten derde macle heeft

keizer Vefpafiaen d'eilanden Rhodus en

Samos , na het benemen der Vryheit , in

vorm van eene provincie gebraght

:

Want Rhodus , Byzantium, nu Konjlan-

tinopolen, en Santos , die voor dien

ti)t vry geweeft waren, wierden toen

allereerft in vorm van provinciën ge-

braght, en gehoorzaemden Room-
fchen rechters en wetten.

Uit het boven verhael blijkt , hoe
het eilant en de ftad Rhodus , onder
de Romeinen, wanneer die heerfchers

des aertbodems Waren , velerlei fortuin

gehad hebbe.

Livius noemt Rhodus eene maet*
fchappige ftad : verfta van het Room-
fche volk.

Desgelijx noemt K^iulus Gellius de Rhoc

Rhodifche ftad een vriendin en maet en™
des Roomfchen volks : met byvoe- c,indi

gen, dat zy evenwel Perfes , koning nC

°m '

der Macedonen , met wien het Room-
fche volk in oorlogh was , tot eenen APPia

vrient gebruikte : gelijk ook Sulla* Bd.'j

veltheer der Romeinen , de Rhodiers, tbrida

tot loon van den bewezen byftant , of
ftrijtgenootfehap, tegen koning Mithri-
dates , en om de geiede rampen , uit

wclgewogentheit tegen de Romeinen,
vry weerom zond , en onder de vrien-

den des Roomlchen rijks aenfehreef.

Dcfgelijx melt Strabo , dat Rhodus
den Romeinen een vriendin was : als

ook den Filoromeinfchen en Filohel-

lenifchen koningen.

Ook ftont het eilant Rhodus van over De Re

ouds met het Roomfche volk in ver-
Succ*

bont : want aldus fchrijft Jornandes,

Rhodus, het aller halsjlerrighfie eilant,
en de moederJiad der eilanden vanganfeh
K^idrie, vrezende fchier met alle d''ei-

lande Cykladen de Roomfche Tvapenen ,

had zich al over lang aen het Roomfche
volk door een verbont verknocht.

Waarom ook alle d'Italianen , die Appiac

in den Mithridatifchen oorlogh , uit

Afe gevlught waren , zich na het ei-

lant Rhodus begaven.

Om deze rede en oorzake roemt
Vellejus , ( daer hy van LMithridates en
van den vervaerlijken neerlaegh van
alle de Romeinen, door Afie , fpreekt,

)

de trouwheit der Rhodiers aldus : Te
dien tijdel»as niemant in jlrijtbaerheit

tegen Mithridates , noch in troulvheit

tegen de Romeinen , den Rhodiers ge-

lijk.

Maer in den Macedonifchen oor- Va |t „,

oorlogh weken zy met Perfes, koning de Ra

der Macedonen , van de Romeinen af: f
'"'

als dezelve Vellejus in de volgende
woorden mch.De Rhodiers, tevoorende
troulvjie voor de Romeinen , Twijfelden

toen in hun troulvheit , en fchenen na de
zijde van koning Perfes gehelt te heb-

ben.

Dezelve trouwloosheit der Rho-
diers gedenkt ook Cefar, in zijne ora-

tie by Saluftius , aldus. In den Mace-
dsnifchen oorlogh , dien Tvy met koningh

Per-

meinen
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Perfes gevoert hebben , Tt>as de grote en

prachtigeftad der Rhodiers , "f»elke dvor

de middelen des Roomfchen volks opge-

klommen Tmas , ons trouweloos en tegen.

Het zelve getuigen ook Livius, Zo-

naras, Gellius en andere.

us Op het vijftiende jaer der regeering

de van den Griekfchen keizer Heraklius,

wiert het eiiant Rhodtts , na het lang

ar. in ruft en vrede gezeten had, door de

Peruanen , onder hunnen koning Kes-

ra, oïKozroëz., zoon van Hormoz^vct-

overt, die al het marmer, dat in de

tempels der veroverde fteden gevon-

den wiert , tot den opbouw van Ma~
dayne , eene ftad van Perjïe, deed wegh-

flepen en vervoeren.

Doch zoodlAxabifche fchrijver £/-

mncin uit deKriften hiftorien melt, zou

Sjahriares , zoon van Adriban, een op-

geworpe koningh van Perfie, het ei-

iant Rhodus , op het eerfte jaar van

Hegira , dat is, op het zes honderten

twee en twintigfte jaer na des Zaligh-

makers geboorte , ingenomen , en

d'woonders in flavernye vervoert heb-

ben.

us Ontrent op het jaer zes hondert ze-

de ven en veertigh , na des Zalighmakers

makers geboorte , hebben de Sarace-

iien ofAgarenen,of Arabieren , onder

beleit van Moalvias, of Muavias, lant-

vooght van Syrië , en veltheer van den

derden Arabifchen Chalif of keizer

Othomafc, na den berugten profeet CMa-
howeth, eiiant Rhodus, benevens alle

l0
' andere plaetfe van dien oort , ingeno-

men, en het groot koper beek Kolojfus

doen ilopen en vervoeren als de Griek-

fche fchrijvers Cedrenus , keizer Kon-

fiantinus Porfyrogeneta , en Zonaras ge-

tuigen.

Doch Elmacin en Abulfaraj , beide

Arabifche ibhrïjvers
,

gedenken het

veroveren van het eiiant Rhodus, door

Muavias, niet; maer wel het verove-

ren van het eiiant Cyprus, door [den

zelven Muavias , op het jaar zes hon-

dert zeven en veertigh.

}? D 'Arabieren hebben het eiiant

. Rhodus niet altijt behouden : maer
:ei- de Griekfche keizers van Kon/lantino-

polen hebben het namaels weer inge-

nomen : gelijk ook de Griekfche keizer

x^fnaft&fms derwaarts eene groote

vloot zond, om het zelveeilant te vero-
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veren ; volgens verhael van Zonaras en

Cedrenus.

Het eiiant Rhodus bleef onder het

gebiet der Griekfche keizers , tot op
het jaer twaelf hondert en drie : als

wanneer het, beneffens Kandia en an-

dere eilanden , den Hertogh van Vene-

tien , in de verdeiling des Griekfchen

rijks , ten deele viel , tot loon van
den bewezen byftant ; dewijl hy met
zijne fchepen de Franken , of Weftcr
kriftenen, na de ftad Konftantinopolen

overgevoert had , die dezelve ftad in-

namen , en den Griekfchen keizer af-

handigh maekten.

Onder de Franken bevond zich Baldu-

ivijn , graef van Vlaenderen , en na-

maels koning van jerufalem , die het

fterkfte krijghsheir voerde , en ook
zelf, by loting, het keizerrijk, na het

veroveren der ftad, verworf.

Namaels heeft de Griekfche keizer

Joannes Dukas , het eiiant Rhodus , als

ook d'eilanden Kos , Samos, Lesbos en

Chios , en d'eilanden van d'Egeefche

zee,met het afzenden van lange fchepen

derwaerts , weer in 't kort bemaghtigt,

en onder zijn gebiet gebraght : hoe-

wel de Sarracenen of Turken den zel-

ven Dukas het eiiant weef afnamen.

Maar op het jaer dertien hondert

en negentien , den negentienden

van Ooghftimcnt, maekten de Hofpi-

talier of Ridders van S. Jan de Do-
per in Jerufalem , onder beleit van

Fulko de Villaret, de vijf en twintighfte

Grootmeefter van die orde, het eiiant

Rhodus den Turken of Sarracenen weer

afhandigh.

Want als de berughte JozefSaladin,

Sultan van Egypten , den Kriftenen de

ftad Jerufalem , en byna het ganfeh Hei-

lige Lant , ontrent op het jaer elf hon-

dert en zeven en taghentigh , afgeno-

men had , begaven de Ridders van

S. Jan zich uit Jerufalem na zeker ka-

ttcdMargaf, en aenftonts daernainde

ftad Ptolemais , anders Akon , of S. Jan
d'Akre genoemt , en aen de Middelant-

fche zee, in Syrië , of eigentlijk in Fe-

nicie gelegen : waar uit , en uit ganfeh

Syrië zy , beneffens alle de Kriftenen,

op het jaer twaelf hondert en een en

negentigh, door Elf os, anders Eli Mela-

kajfar, of Melek Seraf, of Asraf Sala-

haddin Chalil , Sultan van Egypten,

verjaeght wierden. G 3 Voorïs

Abul£f.

Onder
deVe-
nc tia-

neu

Niceph'.-

Gregor.

Kb. 1.

Rhodus
door de
Ridders

van S.

Jan ver^

overt.
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Voorts zworven deze Ridders een

lange wijle in fchepen op zee , en kaep-

ten en roofden op dekuften van Gric-

kenlant , Égypten en Afie , en bleven

eindelijk , des jaars dertien hondert en

acht , op de kuft van Rhodus henge-

len en ftil leggen , op toelegh , van de

ftad Rhodus heimelijk en met verras-

fing in te nemen ; dewijl zy niet maghts

genoech hadden , om opentlijk en voor

de vuift tegen de Sarra^enen te vech-

ten.

Men zeidt zy met kudden van fcha-

pen te lande traden : zommige in boe-

ren gewaet , als herders , en zommige
in fchijn van koopluiden. Andere

hadden fchapen-vachten om 't lijf ge-

flagen , en kropen , hoewel gewapent,

op handen en voeten , onder het bla-

tend vee , als fehapen : en aldus namen
zy depoorte , met uitgetoge zwaerden,

en ook aenftonts de ftad zelve in.

De Sarracenen , die na de haven

vlughten , vervielen in de vloot der

Ridders van S. Jan.

.
raul

. Zoo andere verhalen , zou de Groot-
Lang in .

"Cluoii. meefter , Fulko de Villaret , op het aer
Citiz. dertien hondert en acht , met een

Vloot uit de haven van Napels , na het

eilant Rhodus overgefcheept zijn , en

dat, met zeer groot verlies van Sarra-

cenen en Grieken , ingenomen hebben.

Wamer Andere brengen het veroveren des
Rokvin.

cüants t door de Ridders van S. Jan van

Temp. Jerufalem, voor het dertien hondert en

vierde jaer.

DeGrootmeefterdeed de ftad, wel-

ke byna vervallen was, herbouwen, en

de fcheep-timmerwerven en fchepen

vermaken.

Na dit eilant wierden zedert deze

Ridders van S. Jan van Jerufalem , de

Ridders van Rhodus genocmrjdie her

zelve eilant niet alleenlijk altijt kloek-

moedelijk, tegen 's vyants acnvallen,

befchermt en verdedight hebben : maer
waren ook den Cypriers, en anderen

Kriften gebuur-volken , tot fcherm

en befchut: vvaeruit de ftaedtderKri-

ftenen , aen dien oort , altijt grote

voordeden , zoo lang deze Ridders

het eilant bezaten, genoten heeft: want

men zagh op die kufte namaels gene

zee-roovers meer : en de zee wiert van

JEurope na Syrië vry bevaren.

Ook was het eilant Rhodus een
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krijghsbezetting, en als een muur, tegen

de Turken ; die daer door de palen

van hun rijk niet verder konnen uit-

breiden.

Want als des volgenden jaers d'eer-

fte Turkfche keizer Othoman , meteen
fterk waterheir, aen het eilant gekomen
was , en de ftad Rhodus zeer fel beftont

te belegeren en te beftormen, wiert

dezelve eindelijk , met byftant van
^Amadeus , hertogh van Savoyen, van

het belegh ontflagen , tot groot ver-

lies des vyants.

Niet lang daar na hebben deze Rid-

ders ook d'eilanden, Kos , nu Langoy

Leros, Klaros , nu Kalamo-, en Nifara,

met eene vloot ingenomen.

Het laefte eilant Nifara wiert aen

Joamtes en Bonavila Ajfatiers , te leen

gegeven, met beding, dat zy een lang

fchip van hondert en twintigh riemen,

Afemella genoemt,zouden bouwen, en
met krijghsvolk en wapentuigh toe-

ruften. Ook moften zy zelfs in per-

zoon op het zelve fchip ten ftrijde tre-

den , en overal varen , daer hen gelaft

wiert.

Ontrent des jaers veertien hondert

en vijftigh , hield ^yibujak , Sultan

van Egypten , de Rhodiers of de ftad

Rhodus vijf volle jaren belegert. Maer
de Ridders queten zich , onder belcic

van Joannes de Lafiik , de vijf en dertig-

fte Grootmeefter van die orde, in het

verdedigen zoo mannelijk , dat de

vyant eindelijk, uit wanhoop van tot

zijn voornemen re komen, metfehan-

de , en verlies van veel volks , van
het belegh moft opbreken , en het ei-

lant verlaten.

De Turkfche keizer , Orchanes ,

navolger van Othoman^ictt geweldigh

over de ftoutheit der Rhodifche Rid-

ders verftoort , en deed eene vloot van

80 fchepen vervaerdigen , op toelegh

van Rhodus te vermeefteren.

Maar de Ridders van Rhodus trok-

ken de Turkfche vloot, met eengroot

getal van fchepen , tegen , en verover-

de de geheele vloot , offtaken de fche-

pen , die zy niet konden mee fleepen,

in brant.

Zy ftaken na het eilant Chio over,

derwaerts keizer Orchanes gevlught

was , en namen dat , na het ter neer-

maftfenvan tien duizent man, in.

Smyme,
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Smyrns, eenverma.«r.defta4vaaTJ[e«?V,

inMLleip. Afic ; als ookhet eilant Iwbrus,

u\±EMky* wiert door hen ingenomen.,,

ca de Turkfchc krijgs-bezetting* ter

ncec gehouwen, en vele gevangen

£

en op de galyen gebannen.

De ftad t^flexwdrU*. in Egypten,,,

wierrook, naet hulp,-fchepe.n|van hst,

eilant Cj/'W, verovert, uitgeplundett

en in kolen geleit ; mier weer verlaten :.

dewijl die niet kon behouden worden.

Desgelijks wiert ook de ftad. Tripoli

van Syrië, mee d'inwoonders, ten gron-

de verdelght.

Op het jaer veertjen hondert en

tachentigh , wiert de ftad Rhodus,

door den Turkfchen Keizer UUaho-

meth, de. twede van dien name , vruch-

teloos belegert.

Eindelijk heeft de Turkfche keizer

Solyman , de twede, van dien name,

het eilant Rhodus , na het verover

ren der ftad Rhodus , des jaers vijftien

hondert twee en twintigh , den Ridders

van S.)m van Jerufalem , (en anders

na dit eilant de Ridders van Rhodus ge-

noemt,
-

) afhandigh gemaekt, met het

ganfeh eilant zich t'ondërwerpen: ge-

lijk zijne nazaten het zelycejlant zedert

tor nu toe noch bezeten hebben.

Deze Ridders begaven zich van

daer na het eilant CMalta , dat zy

,

door gifte van keizer Karelde Vijfde, in

bezit namen , en wierden federt Rid-
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der» van Malta, en Mdtefer Ridders,

genoemt.

. Na dan deXurkfche keizer ofSultan Stok:

Solyman het eilant Rhodus , op het jaer hor.

'

vijftien hondert en twee entwintigh, bc-

maghtighjt had, maekte hy het zelve

eilant , ten aqnzien yan deflelfs groot

belang, tot eènlkglik, dat is, eea,

provincie offkntfchap, qn bracht het

j

onder hetBegletbyfcbap van het eilant

Cyprus, en onder heftiex. van eenen

Bey : doch gaf hem den tijtel van Bajfa ,

en de maght van over d'andcrc Beys der

zee, die opperhoofden of beftierders

der eilanden zijn, te gebieden. Hyis
ook Kapitein van de galyen., by afwe-

zen van dier Admirael, die, Bajfa-^z-

noemt wort : want S,olyman gaf ook Cc2Tó

aen dezen Bey , de maght van over alle

degaleyen der Archipel te gebieden» bv_

afwezen, van dier zee Admirael
|

Nu
noch geeft; de grote. Heer gewoneUj-

ken aen d.en genen,, die.hyderwaerts

zend, om, over het eilanttegebieden
,

den tijtel var\Bafcha of Bajfa.

Dz.Bajfa heeft ook eenenjgf^*, da,t

is , Luwenaat onder- hem.

De twede bevel-hebh?t,des eilants,

is de Mula Kadis , die het regt van alle

d'inwoonders ,, zo Turken , Joden
,

als Kriftenen , hapthaefr.

Het ganfeh eilant khoi&us ftaet nu,

noch onder het gebist; van, den groten

Heer of Turkfchen keizer.

Schipvaarten en Kolonyen der oude
Rhodiers.

"jFV Oude Rhodiers hebben , m
--^ aeloude tijden , na verfcheide

oorden engeweftenderwerelt, Kolo-

nyen of volkplantingen gevoert, tot

geen klein bewijs van. hunne aelouden

pracht en macht, en zeevooghdyfcHap.

Voor eerft fcheepten de Rhodiers

,

vele jaren voor de Olymp'fche infteliing,

na, Spanje' over, en ftighten aldaerde

ftad Rhode: die de'Mafliliers namaels

bezeten hebben. Ook hebben zyde.

ftad Parthenops , in Campanie, en Eh'iM

de Rhodier de ftad^W^w, mJptttie,

gebouwt-.

Eenige zeggen ook, dat zy, na.de,

weerkomfte van ïroijes belegh, d'eilan-

Cymnafien, na Baleares, zouden be-

bouwt of bevolkt hebbqn. Zommige.. strabo.

der Rhodiers. hebben ook ontrene J>. Arfft-

kam , eqq . ft.ad van Q rjpkenlant , nef-J

fens Öhaoma, gewoont, die derwaerts

met Tieppizmus, zoon y-wïïerkiiles, ge-

togen Waren. Ook hebben zy, met de

Cypriers, Macedonië, bewoont.

Zy hebben ook Kolqnyejn.nf hetei-.

lant IVjfyros gevoert: waerom Plinïus

Nifyros onder de eilanden der Rho-
diers gedenkt, Zoo e?nigen zegg^p,

zouden. zy ook de ftad fyty in cflicïs-,

geftight hqbben. Po.lyk\us .noemt pok

Agigmiww, (een ftad vap Sicilië^tm^.,

Grigenti.%$Rtw y
~) een ïtolonye der ^^

Rhodiers : hoewel eigenthjk de £ie- aar .

loersjjeflad geftight hadden i rnaer Jhucid.

de
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de Geloers waren kolonieren derRho-

diers: wantdeKretenfers hadden, met

dcRhodiers , de ftad Gela op Sicilië ge-

ftight.

Ontrent de ftad HalikanaJfttSy'm Ka-

rie, eenlantfchap van klein Ajie , wa-

ren ook eenige Kolonyen der Rho-
diers geplant.

In )onïe lagh ook een zeer grote

ftad der Rhodiers , Teos genoemt.

Stephanus noemt ook de ftad Apol-

lonia.
,
(de twcde van dien name ,) een
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Kolonye der] Rhodiers en Milefêrs.

Chalcia , was ook een eilant der

Rhodiers, zoo Theophrafius en Plinius
s

,

getuigen. Ook bettonden de Rho- piin>

diers, die toen zcevooghden waren,

d'eerfte na een eiiant van twaelf ftadien

in den omtrek, dat na een zee-brant van
vier dagen tuflehen d'eiianden Thera in

Therefia ontftacn was, te varen, en

rechten op dat eilant eenen tempel van

Neptuin
t
d'JJphdier , dat is , de vetti-

ger , op.

Zeden der aeloude Rhodiers.

Dion.

IN het zien van fchouwfpelen maekten

d'oude Rhodiers geen geraes , noch

hantgeklap , maer zagen die in ftilte

,

hoewel zy by ouds anders fchijnen ge-

daen te hebben.

De oude Rhodiers droegen zich

öp gaftmalen niet onbefchoft noch

ongefchikt : maer te gelijk ccr-

baerenzaghtmoedigh, en fpraken de

by een gekomene gaften vriendelijk

acn , en waren niet groots tegen hen.

Zy onderhielden d'oude en rechtGriek-

fche zeden en manieren , die Dion

Chryfofiomus boven mate inhenprijft,

en zeidtj dat die hen meer, als havens

wallen en fcheepstimmerwerven , ver-

cierden.

In hetgaen hielden zycen zedigen tret.

In het bouwen en gaftreren gingen zy de

mate te boven : want zy bouwden, vol-

Frontin.
gens plytarekus , ( die hunne overdaet

daerin berifpt,; als of zy onftcrffelijk

waren : daeren tegen aten zy,alsofzy

weinigh tijds zouden leven. Zy wa-

ren ftrijtbaer, en gebruikten , by man-
gel van fpart, het afgefchoren vrou-

wen hair , om touwen daer van te

flaen. Zy waren goede flingeraers, en

ook fpitsvondigh • want zy hebben,vol-

gens Plinius , de jaght- floep uitgevon-

den.

De Rhodiers waren ook de befte

beeldhouwers: want zy hebben aller-

eerft de kunft van beelden te maken
uitgevonden.

Ook maekten zy beelden, als ofv
zy leefden , en bonden hen aen de voe-

ten vaft , op dat die quanfuis , door

gebruik van de voeten, niet zouden

weghlopen.

De vont van Cerufe of lootwit \ ,

te bereiden wiert den Khodiers tocge-

fchreven : dat aldus gefchiede. Zy
leiden rijftakken in vaten , en gooten

daer eek op, en boven de rijftakken

leiden zy lode klompen : daer na flop-

ten zy de vaten met dekzels toe , op
dat het toegeftopt gene damp
zou uitgeven. Na een zekeren tijdt

openden zy de vatenen vonden de ce-

rufe, uit de lode klompen , aen de tak-

ken trokken. Opeen zelve wijze lei-

den zy by lage kopere platen , en

maekten Brugo of Spacnfch-groett.

i

Aeloude Rhodifche Scheeps-wetten.

A Lle anderen volken, zo Grieken als

^Latijnen, hebben de fchceps wetten

en zee-rechten van de Rhodiers ont-

leent. Derhalvenzoo dikwils verfchil,

tvvift en krakeel , over zee zaken
onder hen ontftont, zoo antwoorden
en befleghten de oude rechts-geleer-

deh
i

indien anders door de Roomfche
keizers daer in niet vaft geftelt was,
na de Rhodifche wetten.

Alle de fcheeps zaken, en alle ge-

fchillen, die in zee voorvallen, wer-

den na de Rhodifche wetten gcoor-

declt en beflecht : wanneer gene an-

dere wet gevonden wiert , die tegen de

wetten der Rhodiers ftreet : want de

wetten der Rhodiers zijn de oudfte van

van alle andere fcheeps-wetten. Johan-

nes Leunklavius , heeft in zijn bock,

van het Griekfch en Roomfch recht

,

het ganfeh fcheepts-recht der Rho-
diers befchreven.

Wan-
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Wanneer in de later tyden,volgens

fchryven van Docimius,of Docimus,(die

een boek van de Rhodifche fcheeps-

wetten in 't Grieks gefchreven heeft)

eenige de Rhodifche wetten , tot lift

en bedrog,gebruikten,en,door de ver-

andering van tyt en zeden, nootwen-

dig het maken van nieuwe wetten

vereift wiert, die 't geen,dat aen d'ou-

de wetten ontbrak,zouden vervullen,

en de zelve tot een cierlijker vorm
en fraeier leeft brengen $ zoo zijn

zoodanige wetten naderhand door

de Griekfche Keizers, Diokletiaen,

Maximiniaen , Konflantyn, Valens, Va-

lentiniaen , Gratiaên , Theodofius , Ho-

norim , Arkadius , Valeriaën , en Jufti-

nïaen, ingevoert. Wanneer dan eene

nieuwe wet niet gevonden wort, die

tegen het oud recht der Rhodiers

ftryt , zoo wort, na de Rhodifche

wetten , overdefcheeps-gefchiilen,

geoordeelt. Maer als andere wet-

ten tegen de Rhodifche wetten ftry-

den , dan zwygen de wetten der

Rhodiers, en de nieuwe wetten gry-

pen ftant. Ook hebben de Room-
fche Keizers* Auguftus en Antonimis,

de fcheeps wetten der Rhodiers voor

goet en krachtigh gekeurt , voor

zoo veel diegeenfins tegen de Rho-
difche wetten ftreden; gelijk zeker

rechts- geleerde Volufius Marcianus , in

zijne verhandeling van de Rhodi-
fche wet , Keizer Antonimis aldus

doet fpreken. ik ben veel heer der we-

relt : maer de wet der zee werde na de

fcheeps -voet der Rhodiers geoordeelt. Het

zelve heeft ook. d'allergoddelijkfte (Keizer)

Aiiguftus vaftgeftelt.

In een zelven zin fchryft ook ze-

ker rechtsgeleerde , Konftantyn Harme-

nopohis , aldus. Alle fcheeps-zaken , en

gefchillen , die in zee voorvallen , wor-

den , volgens de Rodifche wet , befleght ,

en , na het voorfchrift der Rhodifche wet-

ten , hetwift en geoordeelt : wanneer 'er

geen andere wet is , die tegen de wetten

der Rhodiers ftryt : want de wetten der

Rhodiers zijn d'oudfte van alle Jcheeps-

wetten.

Welke nu de Rhodifche fcheepswet-

ten (die zeer vele waren , en op
de fcheepskoophandel floegen ) ge-

weeft zijn , kan men niet weten

,

als uit eenige overgebleve (lukkenen
brokken , titels of opfehriften van
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hooftftukken , en uit verfcheide edik-

ten of geboden van keizer Tiberius ,

Hadrianus , Antonimis , Pertinax , Septi-

mius en Severus , die in het Roomfche
burgerlij k Recht , hier en daer , en op
d'eene of andere plaetfe vervat ftaen

en te lezen zijn.

Keizer Tiberius heeft , d'eerfte van
al de Roomfche keizers , deze wet-
tenineen lichaem doen verzamelen.

Daer na heeft Keizer Trajanus, te ge-

lijk met den Roomfchen Raet, die

wetten door een edikt , ofgebod , be-

veftight : dien ook andere Keizers

gevolght, en de Rhodifche fcheeps-

wetten , onder zekere hooftftukken,

gebraght hebben.

Maer het dient aengemerkt , dat

de Rhodifche wetten , onder de ge-

melde hooftftukken begrepen, wel
den zin van de Rhodifche wetten heb-

ben: doch niet van woorttot woort
uit het Griekfch in het Latijn vertaelt

zijn : gelijk ook niet alle de Rhodifche

wetten, onder die titels, begrepen
zijn: maer andere ongefchonden, (of

heel en goet) overgebleven zijn s die

nooit onder het Burgerlijk Recht der

Romeinen gefchikt, of ingelyftzijn

geweeft $ dat ook andere wetten , die

door d'outheit en lang verloop van

tyden, verloren often minfte niet on-
gefchonden behouden zyn,onder ver-

fcheide andere titels geftaen hebben.

Eenige oude Rhodifche wetten of

keuren, die noch gevonden worden,
doch in 't Burgerrecht der Romeinen
niet ftaen, zijn de volgende.

Het falaris of de huur , of loon

van den fchipheer, offchipper, zy
twee delen. De huur van de ftuur-

man , zy anderhalve gedeelte. De
huur van den fchieman , zy ander-

halve gedeelte. De huur van den
fcheeps-timmerman , zy anderhal-

ve gedeelte. Het loon of de huur

van den Karabyt , zy een gedeelte.

Dehuurvandenfchipper, zy een ge-

deelte. De huur van de parefcharyt

zyeen halve gedeelte. De koopman
vermagh in het fchip twee knechts

hebben , maer moet de vracht voor
hen betalen.

De plaetfe van den vaerder zydc
lengte van drie ellen : en de brete van

eene elle. De vaerder fryte in het

fchip gene vifch: noch de reeder of

H fchip-
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*chipper fta hem dat niet toe. De
vaerder ontfange het water in het

fchip, bydemact.

Indien de vaerder in het fchip ge -

treden is , die geit heeft , dat geve

hy aen den fchipheer ter bewaring:
maerby aldien dat niet ter bewaring
gegeven is , en hy zeidt het gout of

zilver verloren te hebben, des zelfs

woorden of zeggen , hier om vergeefs

te zijn ; dewyl hy het by den fchip-

heer niet ter bewaring gegeven heeft.

Dat de fchipheer , bootsluiden,

en vaerders , die te gelijk, varen, het

Evangelifch Eedt doen.

Defchipperszijn niet aen de ver-

bonden der bootsluiden verplight:

maer zijn wel voor dier mifdaden
aenfprakelijk.

De wet gebiet aldus : dat den ge-

nen , die op zee varen , toevertrouwt

is , onder borgtoght en zonder ge-

vaer, dat werdeniet in gefchriftge-

ftelt. En by aldien daer fchrift van

zou gemaekt zijn, datzynadeRho-
difche wet krachteloos.

Indien de fchipheer iet ontfangen
heeft , die is tot des zelfs herftel-

ling en betaling gehouden. Maer in-

dien hy van begin af niets heeft wil-

len ontfangen , niemant kan hem
dwingen, om het t'ontfangen.

De fchipheren , die niet minder,
als een derde gedeelte in het geen

,

dat in het fchip gebraght wort , heb-
ben , werwaerts zy gezonden wor.
den om geit te lenen, en in het fchip

te brengen, tot den lijftogt, zoo voor
de heen als weerom reize, het fchrift,

dat zy daer van gemaekt hebben,
werde voor krachtigh gehouden.
Maer die het geleent geit uitrekken-
de eenen man in het fchip , die het te

leen geeft.

Deze zijn de oude ongefchonde
Rhodifchefcheeps-wettemuitgezon-
dert énige weinige,die door deGriek-
fche Keizers verandert,of daer byge-
voeght zijn : als blykt, onder andere,

uit deze bygevoeghde woorden. Dat
zy het Evangelifcb Eedt doen : welke
woorden zekerlijk, in d'oude wet-
ten der Rhodiers , nergens geweelt
zij n ; dewyl die vele eeuvven„voor des
Zaligmakers komfte , gemaekt wa-
ren.

DOS.
D'oude Rhodiers hadden fraeie

,

geregelde wetten , zoo die de burger-

lijke regering, als de fchipvaert be-

troffen, als,S£rd£tfdusfchrijft.

De wehvettigheit ( of welgeregeltheit

der wetten ) en voorzorge , zoo in hetjhtk

van andere Jhetsregering, als ontrent de

fcheepszaken , is wonderlijk : waer door

Rhodas langen tijt de zeevooghdyfehap ge-

had, en de zeeroveryen weghgenomen en

verdreven heeft.

Ook waren de Rhodiers, volgens

Strabo , wanneer zy zeevooghden wa- ?**&

ren, d'eerfte van alle na zeker eilant

Hiera, dattuflehen d'eilanden Thera

enTheraJïa'm zeeontftont, gevaren,

en hadden op het zelve eilant aen

Neptuin , Affalier gebynaemt , dat is,

grontvefler , een kapel geftight.

De Rhodiers floegen, volgens Stra-

bo , inzonderheit de fcheepsvloten

ga, en droegen ook bovenmate gro-

te zorge voor de huisbouw,werktuig-

makeryen en magazijnen van wape-

nen en anderedingen.

Eenige fcheepshavens, of fcheep-

werven, waren voor den gemenen
man verborgen en toegefloten. Nie-

mant moght , op pene van den

hals daer in zien , of daer in ko-

men.

Inde fcheepshavens, offcbeeps- Po

timmerwerven , waren fcheephuizen

of dokken , waer in de galeyen la-

gen. Welke fcheepwerven Herakli-

des , de Tarentiner , met het waerne-

men van eene gunftige wint , by
nacht in brant ftak , en dertien

fcheephuizen, met de galeyen, die

daer in lagen , door de vlam ver-

nielde.

D'oude Rhodiers hadden verfchei-=

den of velerlei flagh van byzondere
fchepen. Een, onder andere, wiert

van hen Afrakta genoemt , dat niet

wel zee kon bouwen: want geen fchip

of vaertuigh kon minder de baren

verdragen , na het fchrijvcn van

Chryfojlomm. Zekere andere vaertui-

gen of fchepen wierden , volgens

Diodoor , Fylacides genoemt.

Uit kracht van zekere oude wet,

by de Rhodiers ingevoert , moft

de zoon 's vaders fchulden betalen

,

fchoon hy van 's vaders goederen af-

ftant deed ; daer nochtans by de

Ro-
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Romeinen , de geen , die van 's va-

f

ders goederen afftant deede , 's vaders
j

fchulden nier. betaelden. Ook moghr,

'

volgens fchryven van Dion Chrijöfto-

mus , uir kracht van zekere wet

,

noiceen beul of fcherprechter in de

ftad komen. Gelijk ook by hengeen

vonnis van eenedootflagh buiten de

poorte gevelt wiert : want binnen

D Ö S. $
de muren der ftad mocht niemantter

doot verwezen worden: quanfuisuic

Godvruchtigheit.

In Rhodus was ook , zoo Atheneus

getuight , een wet , waer by het

hair affcheren , affchrapen verboden
was 5 hoewel niemant dat laekteof
oerifpte , dewylze alle afgefchraept

wierden.

Aeloude volken , en inwoonders
van Rhodus.

VElerlèie volke«,envan verfchei-

den flagh en name, hebben in

aeloude tyden, nu en dan, het ei-

lant Rhodus bewoont : als Telchiners,

Igneters , Heliaders , ofHeliadynen,

Heraklidyer , Feniciers , Karen

,

Doren of Dorenfers , en meer andere.

Waer van d'eerfte , als Telchiners en

Heliadynen, voor eige inboorlingen

of lantzaten of aerttelgen of onoir-

fprongelingen gehouden wierden

:

maer d'andere hadden zich derwaerts

uit andere geweften met der woning

begeven.

d'Eérfte eri oudfte volken , die het

eilant Rhodus voor den watervloet

van Deukalion bewoont hebben , wa-
ren Telchiners genoemt : waer na

ook het zelve eilant , volgens Strabo,

Telchinis genoemt Wiert, daer het te

voore Ophiufa geheten was.

Deze Telchiners waren , volgerts

Strabo , allereerft uit het eilant Kre-

ta, nu Kandia , óp het eilant Cyprus,

én daer na op Rhodus gekomen. Maer
zoo Eufebiüs en Orofeus melden , wa-
ren de Telchiners ontrent de tyden

van den Aerzsvader Abraham , nzFo-

roneus , koning der Archivers , en de

volken Parrhafers hen in denoorlogh
overwonnen , en uit hun lant Pelo-

tonnefus, nu Morea , verdreven had-

den , na het eilant Rhodus overgefte-

ken.

Hoewel Strabo in zijn tiende boek
fchryft.dat de Telchiners.die opRho-
dos negen in getal waren, Rhea, anders

Cybele en Ops genoemt , dochter van

d'Aerde en Hemel, op het eilant Kre-

ten gevolght waren : alwaer zy Jupyn

hadden opgevoet, en toen Kureten , en

irt de Kretenfer hiftorien , Jupijns óp-
voeders ert bewaerders genoemt
wierden.

De Telchiners waren , zoo Dio-

door uit d'oude fabelen verhaelt, zo-
nen van de zee: want de Telchiners

en Igneters waren , volgens fchryven
van Klemens Alexandriner , uit het zik
van zaps, dat is,de zee,geboren : want
zaps betekende byd'Ouden de zee.

Na de Telchiners hebben zekere
volken Igneters, volgens Hefychius,

het eilant Rhodus bewoont j hoewel
Diodoor en Strabo de Igneters niet ge-

denken: maer (tellen aenftonts, na de
Telchiners , de Heliadynen, ofHe-
liaders , tot inwoonders van Rhodus %

Maer mifTchien waren de Telchiners

en Igneters een en dezelve volken

:

of hadden ten minften beide een zel-

ven oorfprong.

De Telchiners worden gezeidt

eenige kunften uitgevonden,en d'eer-

fte yzer en ftael bearbeir of gefmeeti

en voet Saturnus een zeisgemaekt

,

en andere dienftige levensmidde-

en in 't gebruik gebraght te heb-

ben.

Defgelijks worden zy gezeit,d'eer~

fte de beelden der Goden gemaekt
te hebben : gelijk ook na hen eeni-

ge oude toegewyde beelden , geby-

naemt waren: want by deLindiers,

ofinwoonders der ftad Lindos, was een
beelt , Apollo , Telchiner gebynaemt ,'

opgerecht.

Daer en tegen worden zy dok,zoo
Diodoor getuight , wichelaers of to-

venaersgezeittezijn , die, wanneer
zy wilden , wolken , regen , hagel

ert fneew deden vallen.en de geftahen

Ha ©f
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ofgedaenten aller dingen veranderen,

en anderen het leren van hunne kun-

den benyden. Van gelijken worden de

Telchiners by Hefvchius, Suidas en ande-

re voor tovenaers, wichelaers, dui-

veljagers en boze geeften uitgekreten,

die , volgens Strabo, het water van den

helfchen poel styx met zwavel meng-
den , om dieren en gewaden daer

was, verdronken zommige; dewyl
de vlakke piaetfen deseilants, door
de geduurige flagh -regens, over-

ftroomt of tot een poel wierden

:

maereenige weinige wierden behou-
den , die t'zamen na de hooghten
des eilants vlughten : waer onder ook
Jupyns zonen waren. Doch de Zon,
volgens de fabelen, verheft op Rhodus,

mee door het befproeien te vernielen. I dochter van Halia en Neptuin , had het

Men zeidt de Telchiners met Ka

phira , dochter van den Oceaen , Neptuin

zouden opgevoet hebben , die door
Rhea, anders Ops en Cybele, hen toever-

trouwt was.

Diodoor. Wanneer Neptuin manbaer gewor-

den was, wiert hy op Halia , zufter

der Telchiners , verheft , en vermeng-

de zich met haer , en gewan by haer

zes zonen, eneene dochter, met na-

me Rhodus : na de welke het eilant

door de Zon , ter liefde van Rhodus

,

Rhodus genoemt wiert.

Te dien tyde waren op't Oofler ge-

deelte deseilants, Titans of reuzen.

Toen was'ook Jupiter, na het verflaen

der Titans , door liefde op zekere

Nymf,met name Hamalie, verflingert,

en gewan daer by drie zonen,a.lsspar-

teus, Kronius enCytus. Byhunnentyt
quam Venus , trekkende van 't eilant

Cytheren na Cyprus , aen dit eilant.

Maer wanneer de trotfe en opgeblaze

Neptuins zonen, haer belette daer Op te

komen, wiert zy daer over met gram-
fchap ontfteken, en bragt hen in eene
razernye : waer door zy de moeder
met geweltverkragten, en vele ram-

pen den lantsluiden aen deeden. Nep-

tuin des verwittight, verborgh hen,

om de fchandelijkheit der zake, on-
der d'aerde: waer nazy duivelen of

Oofter geeften genoemt wierden.

Maer na Halia haer zelve in zee ge-

worpen had, verkreegh zy, onder
den naem van Leukothea , by d'in-

woonders goddelijk eeren.

Wanneer de Telchiners Deukalions
Diodoor. aenftaenden watervloet voorzagen

,

hadden zy*zo men beuzelt, het eilant

verlaten , en zich hier endaerver-
fpreit. Uit welker getal Ljkus nzLy-
cie, een lantfchap van Klein Afid trok

,

en aen de riviere Xanthus een kapel
\zn den Lycifchen Apollo ftichte.

Als nu de watervloet gekomen

eilant na haer Rhodus genoemt, en het

overtolligh water doen verdrijven.

Maer de vvaere gefchapentheit van
deze zake was, volgens Diodoor, deze.

Wanneer het eilant , in den eerften

aanvang en geftaltenis der werelt,

noch flikkerigh en voghtigh was , had
de Zon, na die de overtollige voght
opgedroogt had, hetaertrijk vrucht-

baer oflevendtelend gemaekt : doch
de * Heliadynen , (alzo na de Zon ge- * z

noemt; want de Zon heet op Grieks ved

Helios ) ten getale van zeven , en z
"„

andere volken waren Iantzaten ofiichi

aerttelgen. Hier uit is dan gevolgt,

dat de oude Rhodiers gemeent heb-
ben , dat het eilant Rhodus aen de
Zon gewydt ware-.gelijk ook de Rho-
diers , daer na uit hen gefproten , de
Zon altyt boven alle andere Goden
vierighbjk geeert hebben, als d'op-

rechter en ftamvorft huns geflaghts.

De namen der zeven Heliadynen
waren Ochimus,Cerkaphus, Makar, Aktis,

Tenages , Triopas en Kandalus : benef-

fens eene dochter, met name Elektryo-

ne, welke noch maegt overleed , daer

aen d'oude Rhodiersnamaels helden
eere aen bewezen. Zoo Pindarus

fchryft, zou de Zon, zich met Rhodus

vermengende, zeven kinderen by haer ge-

wonnen hebben , die onder d'eerfie men-

fchen- voor de wijfie en vernufflen gehouden

wierden : welker een drie zonen gewan

,

als Kamirus , Jal\\us , d'oudfie, en Lindos

,

zy woonden afzonderlek , en deelden het

lant , het vaderlijke lot derfleden, in drien :

en de woonplaetfen wierden na hengenoemt.

Waer op de uitlegger, tot verklaring,

voeght. Een der zeven zonen van de

Zon,cerkafus,ge\van by CYdippa,doch-

ter van Ochimus , drie zonen , die Pin-

darus gedenkt. Aldus dan hebben,

na de Telchiners, de Heliadynen hec

eilant Rhodus bewoont.
Ook melt Konon by Fotins,dzx. by ouds

een
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een lantzaet of ingebooren volk, Au-

tocktên opGriekfch genoemt, Rho-

dus bewoonde : waer over het ge-

flaght der Heliadynen regeerde.

Pindarus fchynt , door deze zeven

kinderen, die hy zeidc, dat de Zon
by Rhodus zou gewonnen hebben , de

zeven Heliadynen te verftaen $ hoe-

wei hy de naem van Heliadynen niet

melt. Daer nochtans Diodoor , uit de

fabelen , niet melt , dat de Zon by

Rhodus kinderen ofzonen zougeteelt

hebben: maerwel, dat de Zon, ver-

heft op Rhodus , het eilant na haer

Rhodus genoemt hadde.

Na den zin van Pindarus noemtCicero

in zijn boek van de Natuur der Go-
den)te recht de vierde Zon, die gezeit

wiert in helden tyden uit Akanto op
Rhodus geteelt te zijn , den grootvader

van Jalyfus , Kamyrus en Lindus. Waer
uit blijkt , hoe Arnohius de vierde Zon
t'onrecht vader van Jaljjus noemt.
Wanneer de Heliadynen totman-

nelijken ouderdom gekomen waren

,

had , naer men zeidt , Helios , dat is
,

de Zon , hen voorzeid , dat de genen

,

die d'eerfte aen Mintrva zouden of-

-ferhande doen , de Goddin altyt by
zich zouden hebben. Men zeidt de
Heliadynen , door al te grote haeftig-

heit, het vuur vergaten daer by te

leggen , en d'offêrhande zonder vuur

geflagbt hadden : en was hierom fe-

dert die byzondere manier van of-

ferhanden by de Rhodiers in ge-

bruik gebleven.

De Heliadynen overtroffen alle

andere menfchen , en munten aller-

meeft in wetenfchap vanden loop des

hemels uit : queekren de kunft der

zeevaert aen , en verdeilden de uuren

in zekere poren of beurten j dat zij n

minuiten. De kloekfte van verftant,

onder hen , was Tenages , die hierom,

door de broeders, om 't leven ge-

braght wiert. Wanneer dit bedryf

aen den dagh quam , vluchten al de

hantdaders en meewuftigen des doot-

flaghs. Aldus trok Makar na het ei-

lant Lesbos, enKandalus na het eilant

Koos over. Maer Aktis toogh na Egyp-

ten , en ftichte aldaer de ftad Heliopolis,

dat is, ZöMHe/W,alzoonadenrfaem
van zijnen vader Helios , de Zon , ge-

noemt. Van dezen Aktis hebben d'E-

gyptenaers de wetenfchap van flerre-

kundeofloop des Hemels geleert.

Wanneer nu in Griekenlant het

grootfte gedeelte der menfchen, door
den watervloet gefneuvelt was : en
te gelijk de gedenktekens of gefchrif-

ten der letteren verdelght envernie-
cight waren , hadden d'Egyptenaers die

gelegentheit waergenomen , en zich

den vont der fterrekunde toegeei-

gent.

Als namaels de Grieken uit on-
kunde , d'aenqueking der letteren

zich niet meer toeeigenden , zoo
ging de roep , dat d'Egyptenaers

d'eerfte van alle de fterrekunde uit-

gevonden hadden. Waer om Kad-
mus , zoon van Agenor , gezeit wort
deletteren, na verloop van vele eeu-

wen, uit Egypten in Griekenlant over-

gebraght te hebben : en nadien wier-

den de Grieken gehouden , iet by
den vont der geleertheit gevoeght te

hebben.

Triopas fcheepte na Karië , een ge-

weft van Klein Ajie , over , en nam
aldaer een uitftekende hoeke lants

Cherronefus , of hangend eilant aen
zee , in bezit , dat federt na hem
Triopium geheten wiert. Al d'andere

zonen der Zon , die gene fchultaen

den dootflagh hadden , bleven op
Rhodus , (lichten de ftad Achaia , en
woonden daer na in de lantftreke van

Jalyfia.

Een weiniger lager fchryft Diodoor

van den zei ven Triopas aldus. Daer
na vluchte Triopas , een der zoonen
van de Zon, uit Rhodus,z\s balling, om
den dootflagh van den broeder , na

Cherronefus, en trok, na hy door ko-
ning MeliJJeus verzoent was , na Tbef-

falie , om de kinderen vznDeukalion

byftant te doen. Na de Pelafgianen met
gemenen byftant verdreven waren,

i

verdeilde hy de lantftreke , Dotia ge-

noemt, met hen. Hy liet aldaer het

heiligh bofch van ceres afhouwen,
en misbruikte het zelve , tot opbouw
van een konings hof. Daer na vluch-

te hy, met eene grote meenighte van
menfchen, mzThejJalie , en quam in

Gnidie , een gewed van Klein Ajie, en

ftichte aldaer eene ftad , die hy na
zijnen naem Triopium deed noemen.

Hy braght een groot gedeelte van

H 3 Api
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Afie , beneffens cherronefus , onder zijn

gebiec.

d'Oudfteder Heliadynen , volgens

Diodoor , was Ochimus , die als koning

DOS.
belooft had , indien hy behouden

vviert, ftichte hy opditeilanceenen

tempel van dien God , en liet aldaer

eenige Feniciers blyven , die den zel-

overhet eilant heerfchte. Hy trouw- ven zouden gade llaen : maer deze

deaeneenevand'inlantfcheNymfen, ! zich met de Jalyfers , of inwoonders

met name Higetoria, engewan by haer ,' der ftad Jalyfos, vermengende, ble-

eene dochter Cydippa : die cerkafus,

broeder van Ochimus, tenwyvenam,
en hem in het rijk volgde.

Na het overlyden van Cerkafus,

vervingen zijne drie zonen, diehy

by Cydippa geteelt had, als Lindus,

ven by hen, als meedeburgers, in eene

zelve ftad wonen. Waer uit , naet

men zeid , de Priefters gefproten wa-
ren , die de priefterfchappen van ge-

flaght tot geflaght vervingen. Kadmus

vereerde ook de Lindifche Miner-

Jalyfus en Kamyrus , de heerfchappye , va met wygiften ofgefchenken : waer
enverdeildenhetlant, en elk ftichce ; onder een koper beek was, een ge-

eene ftad, en noemde die na zijnen denkwaerdigh ftuk werks , daer op
eigen name.

Defgelijks fchryft Strabo , dat de

Heliadynen, nadeTelchiners, zoo
men beuzelt , het eilant bezeten

hebben , en uit dier eenen Cerkafus,

enuit Cydippa , zonen waren geteelt,

die fteden na hunne namen ftichten,

z\sLïndos , Jalyfos , enKamiros : met
byvoegen , hoe zommige zeggen

,

dat zy door fleopolemus zouden ge-

ftight zijn , en die haer , na eenige

dochters van Danaus, doen noemen
had.

Indietyden, of onderde regering

der Heliadynen , vluchte Danaus , ko-
ning van Egypten , met zijne dochters

uit Egypten , en lande aen den oort

der itad Lindus. Na hy van d'in-

woonders ontfangen was , ftichte hy
eenen tempel van Minerva , en wyde
het beek der Goddin toe. Drie

dochters van Danaus ftorven,aen eene
lantziekteof pefte, 'mLindos : maer
d'andere voeren met den vader Da-

naus na Argos over.

Konon. Namaels wierden de Heliadynen

,

door de Feniciers uit het eilant Rho-

dus verdreven. Hoe de Feniciers op 'c

zelve eilant , onder gelei van Kadmus,

Agenors zoon , quamen , blykt uit het

volgend fchryvenvan Diodoor.

Een weinigh daer na (te weten,

na de komfte van Danaus op Rhodus)

quam Kadmus, zoon van koning Age-

nor,Qdie door den zelven afgezonden
was, om Europe, zijne zufter.door jf«-

^gefchaekt, op te zoeken} op het

eilant Rhodos. Wanneer hy onder het

varen, door een herden ftorm , belo-

pen was , en aen Neptuin eenen tempel

Fenifche letteren gefchreven waren

,

die gezeit worden door hen allereerft

uit Fenicie gebraghtte zijn, en daer

van diennaem bekomen te hebben.

Dusverre Diodoor.

Van gelijken fchrijfc Thucydides*

dat de Feniciers en Karen de meefte

eilanden van dien oort bewoont heb-

ben.

Ook getuigt Ergeas by Atheneus,

dat de Feniciers het eilant Rhodus be-

zeten hebben. Maer evenwel melt

dees noch Diodoor niet , dat de Feni-

ciers de Heliadynen daer uit zouden
gedreven hebben : gelijk Konon ge-

tuight.

Hoe zeker ifiklus den Feniciers

het eilant Rhodus afhandigh maekte *

verhaelt Atheneus uit Ergeas de Rho-
dier, ^diebyouds eenige boeken van
zijn eigen vaderlant Rhodus gefchre-

ven had,) in de volgende woorden
aldus.

Wanneer zeker Falanthus , een Fe-

nicier, dicht by de ftad Jalyfus, een
ftedekenmet eene zeer fterkekrygs-

beze'ttingbezad, en lijftoght fpaer-

zaemen matelijk uitdeilde , hadhy
zekeren ifiklus langen tyt weerftant

geboden : want een Orakel was uit

God Apollos gordyn gekomen , dat

wanneer witte ravens , en vifTchen

in de drinkbekers zouden gezien

worden , hy dan datgeweft bemagh-
tigen zou. Wanneer dan Falantus

hoopte dat nok te zullen gefchieden

,

en lafhertigh en onbefchroomt den

oorlogh voerde, zooverftont ifiklus

ondertuftchen , uit zekeren perzoon,

hetgeen god Apollo den Feniciers ge-

ant-
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antwoort had , en leide eenen van de

verrrouvvde vrienden van Falanthus,

met name larka , heimelijk lage : want

hy onderfchepte dien , wanneer hy

water ging halen , en fmeed , volgens

'cgemaekt onderling verdrag en trou-

belofte , vifchjes , in den bron gevan-

gen, in de water-emmer, en belafte

Larka , dat hy het gehaelt water in

den drinkbeker zou gieten, in de Wel-

ke voor Falantus wijn gemengt wiert

:

het welk Larka ook deed. Daer en bo-

ven zond ifiklus eenige gevangene ra-

vens, wit met kalk beftreken , aen

Falantus. Wanneer Falantus die aen-

fchouwt , en in de drinkbekers de

VilTchen gezien had , geloofde hy dat

hetlant niet meer in zijne maght wa-

re,: dies hy gezanten aen ifiklus zond,

die hem zouden bekent maken , dat

hy vrywilligh wilde weggaeri , met

dien bedirtge , indien hem met zijn

goederen of middelen wert toegela-

ten in fchepen veiligh wegh te trek-

ken. Wanneer ifikks hem dat belooft

had , verzon Falantus dezen lift.

Na het (laghten van offerbeeften ,

en het reinigen van dier buiken, ver-

berghde hy daer gout en zilver in , en

traghce dat heimelijk uit heteilantte

voeren. Wanneer ifiklus dat vernam

,

beftont hy het zelve te beletten. Maer
Falantus voerde hem den eet te ge-

moedt: waerbyhy zijn woort gege-

ven had , dat hy toe zou laten , al

uitte dragen , wat in den buik zou

zijn. Maer ijiklus fteldehet bedrogh

door een aerdige lift, te leur : want hy

nam van de fchepen , die hy tot

weghvoering der goederen gegeven

had, het roer, de riemen en zeilen

af, en zéide, dat hy gezworen had

fchepen te zullen geven: maer daer

en boven niet anders.

De Feniciers, aldus bekommert
en radeloos geworden, begroeven ve-

le van hunne middelen onder d'aer-

de, en merkten de plaetfe : opdat

Vzy die namaels , wanneer zy t'ee-

nertydeweeromquamen , weer op
zouden konnen graven ,* doch lieten

ook aen ifikhs vele goederen over-

blyven. Na dan de Feniciers op de-

Ze wyze uit dit geweft verdreven

waren , bleef de heerfchappye van

die volken aen de Grieken.
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Polyzelus , die iri zijne Rhodifche

hiftorien het zelve verhaelt , fchryft

daer en boven , dat het voornoemt
Orakel, nopende dé vifTcheri en ra-

vens, alleen aen Filatitus en aen zijne

dochter Derkre bekent zou geweeft

zijn ; welke door liefde op ffikluf

verflingert , en, door beleit van haren'

voedfter, aen hem verlooft was. De-
ze Derkre had den geen , die water
Voor Falantus haelde, verfproken , de
viflchen op te vangen, en in de drink-

beker vart Falantus te fmyten. Ook
hadhyderavens , door hem wit gé-

maekt , uitgelaten om wegh te vlie-

gen. Dus verre Atbéneus.

Wanneer daerna heteilant Rhodus Diodoor

overgrote llangen vöortbraght, Zoó Ziec P aB»

gebeurde het, dat vele van d'inbOor- H '

lingen, door de (langen-, verflonden

Wierden. Waer orri d'ovefgebleve
eenigen na Oslos zonden , die God
Apollo, om ontflaging of verloflïng der
qualen , zouden raetvragen. Apolk

beval hen aenftonts Forhas , en die

hemvolghden, aen te nemen, en met
henRbodas t'zamen te bewonen. De
Rhodiers ontboden hem , naer luit

des Orakels.en maekten hem deelge-

nooten des lants. Toen verdreef For-

has de (langen , en bleef, hebbende

het eilant van die vreze verloft, by
hen op Rhodus wonen. Ook getuighc

Hygimts , uit den Griekfchen hilto-

riefchryver Polyzelus, de Rhodier , daC

Forhas den Rhodiers groten byftant

deede : want als (zeidt hy) de bur-

gers het eilant , om de meenightè

der (langen, Opbiufa gehoemt hadden $

en, onder die meenigte van gedrogh-

ten, een draek van eene yzelijke gro-

te was , die vele hunner verflond,

Wort gezeit Forhas , zoon van Triopas,

door onweer aldaer vervallen , alle

dezegedrogten en dien draek gedoot

te hebben.Hierftaetuit//ygfM«yaentê
'

merken, dat toen eindelijk eerfthet

eilant Ophiufa genoemtwierde.

Forhas was , volgens Diodoor, een

zoon van Lapitbas , en hield zich toen

met vele andere in Tbeffalie op, en

zoght een bequaem lant tot eene

woenplaetfe. Daerentegen noemt
Hyginus dezen Forhas eenen zoon van

Triopas.

Wijders , deze Forhas en zijne reis-
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genoten of gezellen , waren Griek-

fche volken, Xare;z genoemt: gelijk

die ook andere ei landen van d'Egee-

fche bewoont hebben. Zoo Diodoor

in zijn vierde boek fchrijft , zou Trio-

pas , zoon van Forbas , de Grieken

derwaerts gevoert hebben , die het

eilanc bewoonden , wanneer Tlepole-

mus , zoon van Herkules , op her zel-

ve quam.
Zoo men den Griekfchen fchrij-

ver Konon geloven magh , zou de Ka-

ren, na het uitdrijvenderFeniciers,

het eilant Rhodus bezeten hebben : ge-

lijk ook de Karen andere eilanden

van d'Egeefche zee bewoonden.

Daerentegen ftelt Thucydides de Ka-

ren en Feniciers beide tegelijk, tot

inwoonders van vele eilanden,in d'E-

geefche zee , die door Minos , ko-

ning van hec eilant Kreten , daer van

verdreven wierden , en toen ook
ongetwijfelt het eilant Rhodus beze-

ten hebben.

Daerna hebben de Herakliders,

of//^«/«nakomelingen, het eilant

Rhodus bewoont. Want toen de Grie-

ken het eilant Rhodus bewoonden,
een weinigh voor den Trojaenjchen

oorlogh, die onder gelei van Triopas,

zoon van Herkules , derwaerts ge-

voert waren ,
quam Tlepolemus , zoon

van Herkules en A(lioche , op het ei-

lant Rhodus met der woon , die uit

Argos , zijne woonplaetfe, om den

dootflagh van zijnen oom Licymnius

,

zoon van Elcktryon, vrywilligh ge-

vlucht was. Want na Tlepolemus, vol-

gens Diodoor , door het Orakel , tot

het planten van eene kolonye ver-

maentwas ,
quamhy met zijne ge-

malin Polyxo, eneenige volken en

fchepen op het eilant Rhodos : alwaer

hy door d'inwoonders ontfangen,

en koningh van het ganfch eilant ge-

maekt wiert. Hy deilde hetlantin

gelijke delen uit , en bleef, in het ftuk

van andere zaken, billijk heerfchen.

Voorts (lichte Tlepolemus drie (le-

den op dit eilant , als Lindos , Jaly-

fus en Kamyrus.

Strabofchtijh de (lichting der drie

(leden , den drie zonen van Cerka-

fus, een derHeliadynen, toe : met
byvoegen, hoeeenigen zeggen, dat

Tlepolemus die zou geftigt , en aen de-

D O S.

zelve namen , na eenige dochters van

Danaus, gegeven hebben. Deze nu

waren de drie dochters , die te Lindos

,

volgens Diodoor, geflorven waren.

Dees Tlepolemus toogh namaelsals

admirael uit Rhodus , met negen fche-

pen , na Troye ten oorlogh , bemant

met Rhodiers ; maer wiert door Sar-

pedon, zoon van Jupyn, terneer ge-

velt. Na de doot van Tlepolemus

heerfchte zijn vrouw Polyxo , over

het eilant Rhodus , die hy met een on-

mondigen zoon nagelaten had.

Men zeidt , hy ook t'eener tyde,

met de Rhodiers tot op de grenfen

van Kroton zou gekomen zijn.

De Rhodiers vierden ook een feefl

t'zyner eere , Tlepolemia na hem ge-

heten.

Homeer verhaelt het bedryf van de-

zen voorval, endekomftevan Tlepo-

lemus op Rhodus , in het kort aldus.

Tlepolemus , na hy in een fraei huis op-

gevoetwas, dode aenftonts den ou-

den ücvmnius , zijnen oom van moe-
derszyde, die een vrient van zijnen

vader , en telgh van Mars was. Ge-
zwint deed hyfchepen bouwen, en

verzamelde veel volks , en vlughte

na zee toe : want d'andere zonen en

neven van dien (lerken Hw^m/w,dreig-

den hem. Maer Tlepolemus quam , na

hy om her gedoolt.en vele rampen ge-

leden had,op Rhodus, dat in drie delen,

by (lammen bewoont wiert, en van

Jupyn bemint was. Dusverre Homeer.

Ook beveftight Strabo, metdezelve

woorden uit Homeer , dat Tlepole-

mus na Rhodus overtrok.

Voor Tlepolemus tyden , en niet

lang na Forbas komfte, was ook ze-

ker Althemenes , zoon van Katreus,

eerfte koning van het eilant Kreten , na

het eilant Rhodus , met zijne zufter

Apemofyna getrokken , om den va-

dermoort, door het Orakel voor-

zeidt , t'ontgaen.

Apollodorus verhaelt dezen voorval

aldus.

Wanneer Katreus , koning van Kre-

ten , het Orakel na den uitflaghvan

zijn leven vroegh, had God Apollo

ten antwoord gegeven : dat hy door

eenen van zijne zonen zou gedoot

worden : doch Katreus verzweegh
het gegeven orakel. Maer als de zoon

Al-
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Altbemenes het zelve gehoord had ,

trok hy , uyt vreze van den doocfla-

ger zijns vaders te worden , mee

zijne zufter Apemofyna na Kreten, en

;
lande aen eene plaetfe van Rhodus , en

noemde dezelve , na hy dieinbezir

genomen had, Kretenie.

Diodoor verhaelt den zelven voor-

val, hoewel met verandering van ee-

nige omftandigheden , en het doden

ran Altbemenes, aldus.

Na de komfte vanForhos, vroegh

Altbemenes , zoon van Katreus , ko-

ning der Kretenfers , her Orakel over

eene zake, en kreegh tenancwoort:

dar by het nootlot befchoren ware,

dat hy met eige handen den vader

zou doden. Altbemenes , om dien gru-

i
weldaet t'ontgaen , trok vrywilligh

\
met zeer vele menfehen , die zich

i alwillens by hem vervoegden , in bal-

lingfchap , en fcheepte na Kamyrus,

de voornaemfte (tad van Rhodus, over.

Aldaer (lichte hy op een hogen heu-

i vel of bergh Atabyros, na de zijde van

|
het eilant Kreten , eenen tempel van

den Atabyrifchenjupijn, die met grote

plechtelij kheyt vaneere ook nader-

hand geviert wierf.

Na dan Altbemenes met andere , die

hem volgden , zijne woonftede in

Kamyros genomen had , wiert hy door
de burgers met uitftekende eere aen-

gedaen. Maer de vader Katreus , die

genen anderen manlijker oir meer

had, nam, uit ongemene liefde tot

Altbemenes, de reize na het eilant Rho-

dus aen , en zoght niet anders, als den

zoon , wanneer hy hem zou gevon-

den hebben , weer na Kreten over te

Voeren. Nu hing d'onvermijdelijke

dwangh des nootlots bera over 't

hooft. /

Wanneer hydan des nachts, met
eenige van de zijnen, op Rbodus te

lande geflapt , en tuflehen hem en

d'eilanders daer over een gevecht

ontftaen was , quam Altbemenes den

zijnen tot byflant, en dode den va-

der,met het werpen van eene fchichr,

onwetende.

Als Altbemenes kennis van dien

daet kreegh , kon hy van hertzeer,

over den droevigen toeval, niet duu-

ren. Hy fchuwde allegezelfchapen

omgang van menfehen , en zworf op
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eenzame plaetfen , eri florf eindelijk

van droefheit. Maer namaels wiert

hem, door bevel des Orakels, gro-

te eereaengedaen. Dus verre Diodoor.

Zekere Griekfche volkeren Doren*
ofDorenfers, en van de Grieken Do- Doren ka»

rieus genoemt , uit Lacedemon herkom- p^od^
(ligh , of het rreffelijkfte volk , ondet WOnen.

S

de Lacedemoners, hebben by ouds*

ook onder geleide van Altbemenes ,

uit den geflaghte der Herakliders

en derde afkomfte, mTemetiiis , zich
na het eilant Rhodiis met der woon
begeven , en het zelve bevolkt, als Ko-

non in de volgende woorden verhaelt.

Altbemenes, de derde afkomft, uit

het geflaght det Herakliders , na
Temenusywzs tegen zijne broeders op-
roerigh geworden. Hy dan de jong-
de, week uit Peloponnefus, (nu Morea,*)

en nam een krygsheir van Dorers *

en Pelafgianen met zich.

De Atheners zoridèn ten dien ty-
de eenekolonye, met Neleus en met
de Kodrieders , óf nakomelingen vara

Kodrus, koningvan Athene. Defgelijks

zonden de Lacedemoners het volk
van Filonomus , in kolonye , ondet
gelei van Delfos en Polis. Beide riepen

zy Altbemenes,oio. nefTens hen deelge^

noteades werks te zijn. Te weten, de
Dorers verzochten hem, om met hen
na Kreten te varen 5 naerdien hy ook
een Dorer was : maer de lonen ver-

zochten hem,om met hen nzAjïi over

te (leken. Het docht Altbemenes gera-

den , met gene van beide te varen i

maer volgens het Orakel,dat hem ge-

geven was , na Jupyn en de Zon te rei-

zen , en van dit lant tot eene woon-
plaetfe te verzoeken. Kreten nu be-

hoorde aen Jupyn , en Rhodos aen de
Zon. Stekende dan van Peloponnefus

af, lande hy aen Kreten , en liet'er eert

gedeelte blijven , dat aldaer wilde

woonen. Maer hy zeilde met de mee-
(le Dorers na Rhodos.

Na de Doren het Karifch volk, of
Karen , door den oorlogh verjaeght

hadden , bouwden zy drie (leden ,

als Lindus, Jalyjus en Kamyrus. Dies de

Doren , beginnende van Altbemenes

tot op deze tijden, afgedaelt zijn.

Dus verre Konon.

Diodoor gedenkt dezen Altbemenes

niet ; daer hy nochtans alle d 'andere

I aeï~
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aeloude inwoonders van het eilant

Rhorlus opliaek.

Strabo gedenkt ook de komfte der

Doren op het eilant Rhodus, onder ge-

lei van Althemenes, in het kort aldus.

De Doren , die Megara geftigt had-

den, bleven na de dootvan Kodrus,

(laetfte koning der Atheners,) ten

dele aldaer: en waren ten dele met
Althemenes , d' Argiver, deelgenoten

aen de kolonye na Kreten, en verfprei-

dea zich ten dele door Rhodus, en

door de (leden Knidus, Halikatnajfus

en Hês , in Karie, een geweft van Klein

Afie.

Ook getuigt Herodoot, dat de Do-
ren Megara geftigt hebben , onder Ko-

drus, koning der Atheners, Melanthus

7.oon.Kodrus was de laetfte koning der

Atheners , en quam in een gevecht

tegen de Doren te fneuvelen.

De Karen hebben ook by ouds

op Rho-
naef ^iet fcniJ nt '

h et eilant Modus be-

dus. woont: want de Karen,zoo Thucydides

getuight i bezaten eilanden , en Hon-

den onder Minos , koning van Kreten,

en wierden Lelegers genoemt. Zy be-

taelden gene fchatting aen Minos,

maer ruften , op zijn verzoek en be-

hoef, fchepen toe. Daerna trokken

zy van 4'eüanden , en begaven zich

op het/ Yaft lant. van Afie met der

woon, en noemden het geweft, dat

zy bezaten , Karie.

Een langen tijt na de Karen, ver-

huifden ook deDoren van d'eilanden,

enquamen ophetvaft lant wonen.
Defgelijx blijkt uit het fehrijven

van Konon en Thucydides , dat de Karen
by ouds Rhodus bewoont hebben :

want die wierden door deDoren daer

van gejaeght.

Diodor. Op het twee hondert en tiende

jaer,na den Watervloet van Deukalion,

begon het eilant Rhodus ook met ee-
nige Ionen en verfcheide andere vol-

ken bewoont te worden. Want als

Macareus, zoon van Krinakus , en neve
van Jupijn,dic Olenum,eene ftad van A-
chaia , bewoonde , vele Ionen by een
vergadert had : en daerenboven uit

verfcheide oorden andere volken
hem toegelopen waren, nam dees het
eilant Lefbos in bezit, en zond zijnen
zoon Leucippus , met een grote me-
nighte van Kolonieren na het eilant

Rhodus over .- die d'Eilanders van Rho-

E.
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dus, om de fchaersheit van inwoon-
ders , door den geleden watervloet

veroorzaekt, niet ongaerne ontfin-

gen , en hen deelachtigh aen hunne

ïanderyen maekten.

Wanneer t'eener tijde eeri grote

hongers noot in Peloponnefus om&zen^i
was , verhuifdeii uit die oorzake vele

inwoonders van daer, en zetten zich

op Rhodus met der woon ter neer:

die federt op Griekfch Limodoren
,

dat zijn, hongerige Doren , genoemt
wierden: want de Doren waren uit

Lacedemonie of Peloponnefus herkom-
ftigh : waerom die by Herodoot Lace-

demonifche Doren genoemt worden.

Doch de voornaemfte oude Rhö-
diers ofeilanders van Rhodus : (defge- lar

I

lijx d'inwoonders van HalikarnaJJèus^l

KniAos, en van het eilant Koos, ) waren Dn.

Doren ofDorenfers van afkomft .- te

weten,die Rhodiers waren Doren van

afkomft , die lang na de komfte van

Tlepolemus het eilant Rhodus bewoont
hebben,en onder gelei van Althemenes,

nazaet van Herkules , derwaerts over

gefcheepi waren : gelijk reeds te vore

verhaelt is.

Ook getuight Thucydides , dat dé

Rhodiers en Cytherenfers , dat zijn

d'eilanders van Cythera, nu Cerigo, bei-

de Doren waren.

Defgelijx getuigt Ariflides , in zijne

Oratie aen de Rhodiers , dat de Rho-
diers van ouds her uit Peloponnefus her-

komftigh zijn, en d'aeloude kloek-

moedigheit der Doren behouden
hebben. Hierom wertRhodifch ook,

by eenige oude Griekfche fchrij vers,

Doris of Dorifch Rhodus genoemt.
Gelijk nu d'oude Rhodiers, doorüc

de komfte der Doren op het eilant" 1

Rhodus , Doren van afkomfte waren ,
£"

alzoo gebruikten zy ook de Dorifche

rale, zeden en gewoonten. Zy hadden
ook vele byzondereGriekfche woor-
den, die by andere Grieken niét in

gebruik waren : want latage wert by

d'oude Rhodiers het overblijffel in

derwirinkbeker genoemt, dat by an-

dere Grieken Kottalus. Erythybewett

by hen brant van koorn geheten, dat

by andere Grieken Eryfibe geheten

was.Opgangen der bergen wierden by

hen Ambones geheten. Lofnis betekende

by hen een fakkel van fchors en wijna

ftok, enBrabyla pruimen. Ook was
on*
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onder hen niet lichtelijk een eenigh

Woort, als Dorifch, te vinden.

De oudeRhodiers hadden zoove-

le byzondere woorden , dat zeker

Mofebus , volgens Atheneus , een by-

zonder boek van de verklaringh

der Rhodifche woorden gefchreven

heeft. Hefychius heeft vele zoodanige

byzondere Griekfche Rhodifche

woorden aengetekent.

De Dorifche tale , of tale der Do-
ren, was rouw, plomp en ohaengë-

naem: en hierom des te minder be-

fchaeft , en tot het maken van vaer-

zenonbequaem. Dies zeker aeloüde

Griekfche poëet Alkman gene kleine

lof, met het maken van vaerfen in de

Dorifche tale , inleide 5 dewijl hy,

niettegenftaende d'onaengenaemheit

der zelver tale , een ongemenen zoe-

ten klank en toon aen zijne vaerfen

befchaert had.

De Doren gebruikten zeer veel in

hunne woorden de letter A.
De Doren hebben , zoo Straho voor

Waerfchijnelijk hout , hierom hunne

tale ongefchonden en zuiver behou-

den, dewijlze zich met andere vol-

ken niet vermengden.

Al de Grieken en Pelopohneféts

fchenen , om d' uitftekentheit der

Doren, de Dorifche tale te fpreken.

De Dorifche tale was niet alleen-

lijk by d'oude Rhodiers: maer ook
bydeKretenfers en andere eilanders

in gebruik: die meê hun herkomen en

oorfprong van de Peloponnefer Do-
ren hadden: alwaer dezelve tale ge-

bruikt wiert. Evenwel quamen zy
alle niet geheellijk in tale over een;

maer verlchilden hier en daer van

malkanderen , in fpelling 5 dewijl

de Dorifche tale niet eenerlei ,maer

velerhande was : want anders fpra-

ken de Rhodiers , anders de Kre-

tenfers , en anders de Lacedemo-
ners.

Straho hout de Dorifche tale voor

een en dezelve, met deEolifchetale

De Dorifche tale was by de Pytha-
goriften , en by d' oude Griekfche

poeëten , als Epicharmus , ihyklus , Bac-

ehilides , Simonides , Arcbitas , en Thë-

brotas in gebruik.

Ook verfchilden de Doren niet al-

leenlijk in de fpelling der woorden
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van d'andere Grieken j maer hadden
ook zeer vele byzondere woor-
den. Hemmakurien bediede by den
Doren lijkmalen : Etas een wout : Ap~-

phus , een vader 't Bete , een herders

kleet : Mychon , een hoopkaf: Prox, een
droppel dau. Raetsheren wierden by
hen Maftres , en opperde majeftraten

of overheden , Prytanes genoemr.
De Dorifche tale quam zeer na-

by d'Eolifche tale , in fpelling en
eigenfehap van woorden : dewijl

d'Eolen een Kolonye der Doren, na
Sicilië en Italië was. In d' Eolifche

tale hebben de poëten Homeer , Arifto-

phanes , Sappbo , en Alceus gefchreven.

Wat belangt de hedendaeghfe in-

woonders- zoo lang het eilant&&0-

dus tot aen het jaer vijftien hondert ^hfchë
twee en twintigh onder de Venetia- inwoon-

nen front, waren alle d'inwoonders, ders«

zoo van de ftad , als ganfeh êilant,

Venetianen, of Italianen,en Grieken.
Nu zyn alle d'inwoonders der ftad,

of Mahometanen, dat zijn, Turken,
of Joden : want geen Kriften , 't zy
Griek ofeen ander landaert, rhagh in

de ftad vernachten : maer wél des
daegs in dezelve komen , om eetwa-
ren of lijftogt te kopen en verkopen,
en anderedingen te verrichten.

Die op het lant wonen, zijnmeeft

Grieken , en onderhouden het Rhri-

ften geloof, na de Griekfche wijze era

gewoonte. Zy leggen zich ihzöh-

derheit op het bebouwen van hoveri

en wijnbergen, en flaen alle andere

lant of boére werken ga. Men heeft:

'er ook eenige Roomsgezinden , dié

flaven geweeft zijn , en zich aldaet

met der woon ter neer gezet heb-

ben.

Na de vetdeiling des Roomfchen
Keizerrijks, door keizer Konflantyn de

Groote gemaekt , en het inftellen vart

Thematen of lantfehappen , wierc

Rhodus in het midden van het lant-

fchap der Cibyrrheoters , in Klein Ajïé,

geplaetft.

Wanneer het eilant Rhodus het

Kriften geloof had aengenomen, ert

meteen bifdom verheerlijkt was, be-

zat het den negen en dertighften, en
daer na den vijf en veertigffen zetel,

onder de Kriften bifdommen , en had

veertien biffchoppen onder zich , als

I % im
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den biffchop van d'eilanden Samos,

Cbios, Kês, Naxos,Thera{ta, Paros, Tenos,

Melos, Pifine, ikarie, Lero, Ajlypalea, Ni»

fyros , en den biffchop van Trachea

,

eenlantfchapvanC//*'c/'e, en den bif-

fchop van Lerna , eene ftad aen den

Argolifchen zeeboefem, en dien van

Prejlina.

Voor het eindigen , met het be-

D OS.
fchrijven van het eilant Rhodus , zul-

len wy de verfcheide vorm van heer-

fching of regering der oude Rodiers

in 't kort ten toneflellen : beneffens

verfcheide dingen ', zoo gewaden,
dieren , &c. die by verfcheide oude

Griekfche en Latijnfche fchrijvers

gedaght , en byzonderlijk op Rhodus

in oude tijden vielen.

Ziet pag.

54-

Aeloude vorm vanbeftiering.

E En weinig voor den Trojaen- nige gemene ampten opgeleit: vvaec

fchenoorlog,ftontdeheerfchap- door te gelijk d'armen lpijfe onrfin-

pye des eilants aen eenen koning, jgen , en de ftad van nootwendige

met name Tlepolemus , zoon van Her- I dienften niet berooft wiert ; en aller-

kitlest nawiensdoot, zijne gemalin meeft ontrent de fcheepsbouw.

Polyxo , de heerfchappye, voor den

nagelaten onmondigen zoon ver-

ving-
'

Frontinus gedenkt ook eenen Rho-
difchenkqning , met name Memnon.

Maer mifïchien had te dier tijde ieder

der drie oude fleden , die op Rhodus

lagen , eenen byzonderen koning of

vorfl: want aldus noemt Paufanias Da-

magetas, eenenjtoning van Jalyfus.

(

Het opperbewint nu van de Repu-
blijk of Staet ftond in den aenvang

aen hec volk of gemeente. Aldus
fchrijft Saluftius, dat op Rhodus rijke

en arme door malkanderen , na eenen

ieder het lot te beurt viel, zoowel
over de grootfle als kleinfte dingen

twiftrededen.

Maer namaelsflondend'aenziene-

lijkfle, ofedelen en groten , tegen het

volk, om de geweze vonnifen , op,

en rechten oproer aen , en zetten het

volk af, of uit de regering.

Ook gedenkt Demojlhenes , datby
zijnen tijt, de Rhodiers door weini-

gen geregeert wierden , gelijk ook de
Chiers en Mityleners.

In dien zin leeft men by Livius al-

dus: de Prinfen of Vorflen der Rho-
diers: defgelijx by Thucydides.

Defgelijx fchrijft Strabo , dat de
Rhodiers wel niet volkelijk , of door
den vol ke , beftiert wierden , maer
evenwel volkbezorgers waren , en de
behoeftige gemeente by een hielden.

Het volk wiert'er gefpijft, en derij-

ken ontfingen d'armen , na 's lants

Een wijle daernavernietighdeHff-

gefilochus , met byftant van zijne

vrienden, en inzonderheit van Mau-
heerfcher van Karie , (eenge-foius

|

weft van Klein Afie, tegen over Rho*

dus gelegen) de volk-heerfchingh

der Rhodiers , gelijk Libanius aldus

zeidr.

De Rhodiers , na by Karie leggende ,

meenden by Maufolus, heerfcher van Ka-

rie , wel te Jlaen. Dees , by hen allengs

geloofgevonden hebbende , teide den volkc

lage, en maekte de ftad, na hy de volk'

heer/ching der Rhodiers vernietight had,

aen weinige machtigen dienflbaer.

Hier op flaen ook de volgende

woorden van Demojlhenes. De Rhodiers

hebben hunne vryheit verloren , en dien

denBarbaren en knechten,die zy in de kajle-

len ontfangen hebben.

Dees Hegefilochus , zoo Atheneus uit

Theopompus verhaelt, was door dron-
kenschap en tcirlingfpel , tot het be-

flieren van zaken onbequaem gewor-

den , en had by de Rhodiers geen aen-

zien altoos , en wiert by vreemde-
lingen en burgers , om zijne onge-

bondenheit van leven , gelaftert.

Die het opperfle ampr van over-

heit of majefïraet bekleede , wiert

by hen Prytanü geheten : gelijk liet

ampt zeir Prytaneia. , en het bedienen

van dat ampt, Prytaneïn : want een Pri-

taniswus by de Rhodiers eenzelfge-

weldigeof zelfmagthebber. Ook was

'er geen een Prytanis ; maer verfcheide

Prvtanifen , als uit het fchrijven van

gewoonte. Den gefpijfden warenee- Diodoor te befpeuren is

Ik-
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Ilegefilochus was toen,onder de aen-

zienelijkfte, een Prytanh. Maer het

ampt van een Prvtanis duurde niet

langer, ais een halfjaer: hoewel dat

bywijle ook verlangt wert : als uit

polybius blijkt.

Wanneer na dedoot van Maufolus

zijn gemalin, en ook dezufter,de ftad

Rhodas ingenomen had, deed zy de

Prinfen of Vorften doden.

De Rhodiers wierden , door be-

leit van Akïbiades , onder het ge-

biet der Atheners gebraght : maer

rechten aenftonts daer na , met de

Chiers en Byzantiners, een ftrijtge-

nootfchap tegen d'Atheners op, en

herftelden zich in vryheit.

Daerna braght Alexander de Groote

Rhodus onder zijn gebiet, en einde-

lijk de Romeinen , gelijk reeds te

voreverhaelt.

Rhodus was,ten tijde der Romeinen,

het hooft, en als de moederftad der

eilanden van Ajïe, of van de provincie

der eilanden van Afie, en een van de

vijf fteden, in de welke, vantijt tot

tijt, de Prafetli pratorio>, dat zijn ei-

lantvooghden , ofopperhoofden, by
beurten hun verblijf hadden.

Verfcheide-vreemde dingen,zo ge-

waflen, dieren, als aertftoffên ,die het

eilant Rhodus eertij ts zou voortge-

bragt hebben, worden by verfcheide

,

oude fchrijvers , zoo Grieken als La-

tijnen, met roem, en met den by of

toenaem van Rhodifch of Rhodus ge-

gedaght 5 't zy om hare uitftekent-

heit of deugt, dewijl deze dingen van

Rhodus die van andere plaetfen over-

troffen : of dewijl de zelve flechts al-

zoo nadeplaetfe genoemt wierden,

daer zy vielen, en van waer zyqua-
men , als uit het vervolgh zal blij-

ken.

Na den [Hammonifchen wortel
Cyperus , had , volgens Plinius , de
RhodifcheCyperus den tweden prijs.

De Rhodifche druif wort ook by
Plinius , Hefychias , Macrobius en Gale-

nus gedaght , en wert enkelijk uit-

ftekentheit halve Rhodia , en ook Hip-

ponia , volgens He/j/chius en Atheneus

,

genoemt.

Firgiliusgedenkt ook de druif Rho-

dus , in zijn tweede boek van den
Lantbouw, met te zeggen, dat die aen

DOS. 69
de twede tafels, en aen de goden aen-
genaem zy. Want zekere goden , als

Jnpiter , Junp en Bacchus , wierden by
d' Ouden , als befchermers van de
twede tafels aengeroepen , en aen de
zelve wijn geplenght. Men had 'er

ook een feeft, wanneer de wijngaert

gefneden wiert, Pagladia geheten.

Op een zelve wijze wert ook de
Rhodifche wijn by Galenus en by Pli-

nius gedaght , en gezeit den Koifchen
wijn , of wijn van het eilant Kos , ge-
lijk te zijn. Hy wiert , volgens Athe-

neus,Hypogiton,en ook Autitis genoemt,
en by d'Ouden geprezen , als die geu-
righ of welriekend en zoet was.

Daer groeiden ook dadelbonaen.die

de Rhodiers met water en meft , vol-

gens "ïheofrafl, befpróeiden.

Daer groeiden ook zekere bomen,
Sykomoren , dat zoo veel als vijge-

moer-bezien wil zeggen- Het is een
foort van vijgebomemmaer de vruch-
ten groeien aen de takken, alsOriba-

fius , Diofkorides &c. fchrijven.

Men heeft'er ook bomen , volgens

Plinius , waer aen zekere vruchten of
peulen groeien , Sint Jans-broot hier

te lande genoemt.

Plinius en Atheneus melt ook zeker
nnguentum crocinum , dat is, Saffraengele

zalf, van Rhodus.

Ook waren , volgens Strabo , aen
zee op Rhodus zoutkuilen , die op
Griekfch Platamones genoemt wier-

den, en, wanneerze ledigh gemaekc
waren, van zelfweer vol raekten.

In zee vielen ook oefters, volgens

Ari(loteles: want als zekere vloot aen

Rhodus gehnt was, eri potfcherven in

zee gefmeten waren, wierden daer in,

by verloop van tijt , wanneer dezelve

rontom met flijk bewentelt waren

,

oefters gevonden.

Daer groeiden ook zwarte vijgen

,

als Plinius, Kolumella en Atheneus fchrij-

ven ,• en zekere andere vijgen , Bringi-

darides by Atheneus geheten.

Zeker boom perfea bloeide op
Rhodus, volgens Theofrafts maer was
voor de reft onvruchtbaer.

Op Rhodus viel ook zekere Joden- Strak

lijmachtigeaerde, Ampelites byd'Ou-
de genoemt , die een geneesmiddel

tegen de wijngercwurmen was : want
dezelve , met olye gemengt , dode

I 3 dat
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dat ongedierte , eer het van den wor-

tel af 7 tot aen de ranken opklom

,

Plinius gedenkt ook Rhodifch krijt.

Ook wort de Rhodifche vifchlijm,

_.
r

dieeenige Grieken Xylocoüa oïTanro-
10 cor

'

col/a noemen, voor de befte gehouden.

Daer viel ook marmer, denfteen

Lyfmachus gelijk, met goude aderen

doorlopen: ookagaetfteen,en zekere

hoog roode verruwe, OQrum geheten.

By d'Ouden wiert voor de befte

pek gehouden, die opdenbergh ida

viel. Maer andere keurden de Rhodi-

fche pek voor de befte.

Rhodifche fponfen waren faghter

om teftoven, maerde Afrikaenfche

herder.

Rhodus voede ook grote ftrijdba-

re hanen en hennen : want aldus

fchrijft Plinius : Zommige hanen wor-

den alleenlijk , tot den (Irijt en gedurigh

vechten, op-gevoedt, met de welke zy

ook de vaderlanden verheerlijkt hebben,

als Rhodus en Tanagra. Defgelijx prijft

ook Kolumella het flagh van Rhodi-

fche hanen, om hunne grote en ftrijt-

baerheit. Men zeidt de hanen , om
de zwaerlijvigheit,niet al te gail.noch

de hennen al te vruchtbaer waren : en

evenwel drie hennen by eenen haen

gezet wierden, om getreden te wor-

den. Zy leiden weinige eyeren, en

waren lui om te broeien, en noch veel

lui'er om te kippen,en voeden zelden

hare kuikens op. Ook wierden, zoo
Kolumella getuight , Rhodifche hen-

nen op pauwen eyeren te vergeefs te

broeien gezet, dewijlze ook niet eens

bequamelijk hare eige kuikens voe-

den.

Op Rhodus hielden , volgens fchrij-

ven van Plinius , gene arenden , gelijk

reeds te vore op pag. 4 gezeit is. Maer
wanneer Keizer Tiberius zich aldaer

bevond , wiert een arent gezien te

zitten op het dak des huis , dat hy
zelfbewoonde, zlsSuetonius aldus in

zijn leven fchrijft.

Voor weinige dagen , eer hy te ruch ge-

roepen wiert , zat een arent , noyt te vore

op Rhodus gezien , op het dak van zijn huis.

Hier op flaen ook de volgende

woorden, uit zeker oud Griekfch

puntdicht van Apollonides , waer in

hy een arent aldus doet fpreken. ik

heilige vogel , Arent , die te vore by de

Colu
mei.

DOS.
Rhodiers niet neergehaelt was , quant toen,

met uitgebreide wieken door de brede lucht;

wanneer Nero het eilant bezat.

Men had 'er een grote menighte

van viffchen , volgens Atheneus : waer

om zeker oude fch rij ver Lynceus, by
denzelven, Rhodus vifchrijk noemt.

Men zeidt, zoo iemznt op Rhodus de

viffchen aenfchouwde , en zich daer

over verwonderde , en meer , dan an-

dere, daer van at, dat die van d'andere

als een fraei perzoon geprezen wier-

de.Boven al was zekere vifch van Rho-

dus by d'Ouden beroemt, de Rhodifche

Helops geheten. Ook gedenkt Athe-

neus zekere vifch van Rhodus,d\e hy de

Rhodifche Galeus noemt. Doch de vifch

wiert meeft in zee gevangemnaerdien

men op het ganfch eilant niet meer
als eene onbevaerbare reviere heeft;

maer vele bronnen op de heuvelen en

bergen.

Men zeidt, volgens fch rijven van
Phlegon , op Rhodus gebeenten of ge-

raemten van zulke grote gevonden te

zijn , dat de menfchen van zijnen tijt

daer by geleken, veel kleinder waren.

In het (luk van geit hadden de oude
Rhodiers een byzondere talent van

vier duizent en vijf hondertciftofo-

ren * daer een Attifche talent flechts

van zes duizent denaren was.

Men had'er by ouds ook verfchei-

den flagh van drinkkroezen of be-

kers, die elk een byzonderennaem
voerden , als Rhodiaka, oi.Rhodias, He-

dypotides , Ne^orides en Bombylios.

Men had'er zekere potjes of kan-

netjes , Chytrides genoemt $ die ver-

makelijks halve op degaftmalen ge-

braght wierden, en, door het warm
maken van den wijn, minder dron-

kenschap veroorzaekten. Deze Rho-
difche potjes waren gemaekt van

myrrhe, bloem van welriekende bie-

zen, fafraen , balfem , amoom , en ka-

neel wel t'zamen gekookt, alsHefy-

chius, Pollux , en Atheneus melden.

Op "Rhodus , of op het kafteel van

Rhodus, worden ook gemenelijkee-

nige zonen of kinderen van den

Cham ofKan, dat is, Keizer van Wed
Tartaryen, ter bewaring,en als in gij-

zeling gehouden , tot verzekeringh

van onderdanige trouheit, en onder-

houding van belofte , en verbont.

Ei-
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Eilanden der Rhodiers ^ om en by het
eilant Rhodus gelegen»

PLinius maekt tot eilanden der

Rhodiers het eilant Karpathus,

Kafos , by ouds Achne genaemt, en Ni-

fyros : (want de Rhodiers hadden, zoo

Diodoor getuight , het eilant Nifyros

bevolkt,) en ftelt op dezelve ftreke,

midden tuflchen het eilant Rhodus en

Knidus , (eene ftad van Klein Afie) het

eilant Syme.Daer en boven ftelt hy om
en by Rhodus d'eilanden Cyklopis , Te-

ganon, Cordyluja , vier eilanden Dia-

betes geheten , Hymos , Chalce met een

ftedeken, Seutlufa oiTeugluffa , Narthe-

ku/a, Dimajlos, Progne, en na Gnidus,CiJe-

ruffa, Therionarce,Caljdne, met drie fte-

dekens daer op , als , Notium , Nifyros,

Mendeterum.

Scylax fielt by het eilant Rhodus de

bewoonde eilanden , Chalcia , Tehs

,

Kafos , en Karpathus , en onder Lycie ,

by de ftad Patara , Megifta , dat hy

öok een eilant der Rhodiers noemt.

Bewefte CarpoTranquillo, deZuid-

s
hoek van het eilant Rhodus , en zeven

i-' mijlen ten oofte vandeNoord-ooft-

hoek van het eilant Scarpanto, en vijf

Zuid-zuid-ooft van het eilant Karavi,

leit een klein eilant, S. Katharina in de

zeekaerten genoemt. Een vveinigh

meer na 't Noorde leggen twee ande-

re klippen of eilanden : welker een

Gordei, en het ander Strongelo heet. .

Voorde Zuidhoek van Rhodus leit

een klein eilant Sendego oïcendego ge-

heten.

Buiten Capo S. Gioanno , de Zuid-

ooft-hoekvan Rhodus, leit een klein

eilandeken, met een vuur-toren daer

op.

Ëen goet ftuk weeghs bezuiden de-

ze kaep , of twee mijlen ten oofte

van Capo Tranquïtto , leit een grote

zwarte klip boven water , die haer
van verre uit zee, als men die Noort-
waerts van zich heeft, even als een
mafteloos fchir> , of fchip zonder
maften, vertoont..

Twee mijlen benoorden die klip

leit een andere grote klip, ook boe-

ven water.

Een groot ftuk weegs van de wal, is

tuflchen deze twee klippen , aen de
ooftkuft,te weten,ontrent zeven mij-

len benoorde de Zuidhoek van Rho-
dus , eene zeer brave reede , met eene
fraeie en fchone zantgront. De zee-
man kan aldaer, na welgevallen, zoet
of verfch water bekomen , met het

graven van eene kuil op ftrant , een
weinigh van den zeekant : daer dan
zoet water komt inlopen.

Tuflchen Capo Sant Gioanno én S- Ni-

kolo heeft het eilant Rhodus een zant-

bank in zee,doch een fchoon rontom,
Een vekftuks fcheut buiten de kaep

van Lindo , een oofthoek van Rjjodus

,

leit eene hoge klip , dicht aen den.

wal ofoever van Rhodus. [i

Aen de Noord-weftkarit van het

eilant Rhodus , Zuid-weft ten Wede
van Trianda, de Noord-Wefter hoek
van het eilant Rhodus, leit voor het

kafteel der Slangen, anders het Duivels

Hafleel by d' onzen genoemt , een
klein eilant : daer achrer , en bewefte

Capo Trianda , een goede reede voor
fchepenis.

Eilant Donufa of Donyfa.

HEt eilant Donyfa of Donufa wert
by Mela en Plinius onder d'ei-

landen Sporades gerekent: defgelijx by
Euflathius, die dat by het eilant Rhodus
ftelt. Doch dees laefte noemt het niet

Donufa of Donyfa , maer Dionyfias , en
wil , dat het dien naem van Dionyfius,

anders Bacchus , zou bekomen heb-

ben ; dewijl Dionyfius, of Bacchus , Ari-

adne , voor het vervolgen van haren

vader Minos, koning van het eilant

Kreten , van. het eilant Naxos na dit

eilant overgevoert hadde.

Andere houden dit voor beuze-

ünsh
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Voff. ia lingh ; en Donyfa of Donufa voorden
Mei. rechten naem des eilants: met den

welken bet alzöo by Virgilius , Tacitus

en Me/a genoemt wort. Teweten.het

zou aldus Donyfa of Donufa geheten

zijn, van wegede veelvoudige aertbe-

vingen, daer meê dit en fchier alle na-

bygelege eilanden onderworpen zyn.

Pliuius fteltheteilant Donyfa byde
eilanden Telos en Pathmos : en Mela

tuiïchen d'eilanden Gyaros , Hippuris,

Cia en ikos.

.

Virgdim , daer hy de fchipvaert vin

Eneas , van het eilant Delos af na het

eilant Kreten , befchrijft, gedenkt het

eilant Donufa by het eilant Naxos en

Paros , of tuiïchen beide : gelijk ook
Eneas , in het varen van Delos na Kre-

ten, die eilanden in zijnen wegh had

leggen. Maer indien op dezeftreke,

by Paros of Naxos , of op den oort,

Taci

DOS.
Het eilant Donufa, alsook Gyaros,

was behoeftigh van water.

Over Vibius Sercm-s was by den

Roomfchen raet een vonnis geftre-

ken,dat hy op het eilant£>0ww/a ofGya-

ros zou befioten ofgebannen worden:

welk vonnis keizer Tïberius vetiaPte,

met te zeggen, dat die beide eilanden

behoeftigh van water waren , en meii

den genen het gebruik des levens

moeit geven, dien het leven vergunt

wierdt: dies hy namaels op het ei-

lant Amorgus gebannen wiert.

Dionyjïades of Dionyjfades zijn twee
£i]

kleine eilanden , tuiïchen het ooiïef Dioi

gedeelte van het eilant Kandia en Scar- ad«

panto gelegen : welker een nu Kazn-

cai, en het ander Pafeumadochea gehe-

ten wort. Zy ftaen onder het gebiet

van den groten Heer, en worden , van:

wegen de veelvoudige aenvallen en
befpringingen der vrybuiters, doofdaer Plinius en Mela het (lellen , het

eilant Donyfa of Donufa ,
gelegen heefc, weinige menfehen bewoont

zo kan het niet gezeit worden by het
j

Volgens fch rij ven van Diodoor, zou
eilant Rhodus te leggen , ter oorza-

j
Dionyfias , anders Bacchus , uitjupijneii

ke van de verre afftant engelegent-
}
Proferpina, op het eilant Kreten geteeh,

heit des eilants van Rhodus , na 't Oo- deze twee eilanden , dicht by Kreten,

fte, van die eilanden. Maer gelijk nu
|
in de zeeboefems , de Tweelingen ge-

Zietpag. het eilant Naxos te vore ook Dionyfias j
noemt , bewoont, en die alzo, na zij-

*J 2 ' geheten was , aldus zou men kon- 1 nen naem , Dionyjïades doen noemen
nen zeggen , dat virgilius een en het hebben: het welk hy nergens anders

zelve eilant met verfcheide namen
heeft willen noemen: maer, in plaetfe

van Dionyfas , Donyfa of Donufa heeft

willen fchrijven, om het vaers goet

te maken.
Virgilius geeft aen het eilant Donufa

den bynaem van Groen : want hy
noemt het zelve Groen Donufa : mif-

fchien van wegen de groene kleur des

Lacedemonifchen marmer : of van

wege de groene grasrijkheit der wei-

den, volgens verklaring van eenige

uitleggers.

op den ganfehen aertbodem zou ge-

daen hebben. *

Plinius ftelt in den Lycifchen zee-

boefem een eilant , ook Dionyfia of
Dionyfias , en te vore Karetha gehe-

ten.

Ook ftelt Scylax een eilant DionyJïaJ

onder Lycie , by d'eilanden Chelidones ,

en by de uithoek en haven Siderus

,

tuiïchen beide-

Dit eilant Dionjfia zou nu GirondaNifr

genoemt worden.

Eilant Eleufa,

STrabo ftelt een eilant Eleufa voor
den zeeboefem van Glaukus , en

voor den bergh Fenix , op een afftant

van vier ftadien , en hondert en twin-
tigh ftadien, dat zijn vier Duitfche
mijlen, van het eilant Rhodus. Fenix
was een bergh, (of kafteel)die het
einde van heclantyanaWm maekte:

gelijk Dedala het begin van het zelve,

op het vaft lant van Klein Afie.

Strabo begroot Eleufa op acht fta-

dien, of een vierendeel mijls, in den
omtrek.

Bordonius hout het eilant Eleufa

voor het geen , dat nu Simie genoemt
wort: hoewel t'onrecht: naerdien

het
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het eilant nu Simie , Syme by oudsge-j Een ander eilant Elettfa leit onder

heten was , gelijk aenftonts zal. ge- de kuft van Rou Cillcie , nu Kurko ge-

zeit worden.
J
heten.

Eilanden Epifcopia of Pifcopia
en Lamonia.

HEt eilant Epifcopia of Pifcopia,

was by d'Ouden Telus of Telos

geheten : gelijk dat aldus by Scylax,

Sttabo en Plinlus genoemt wort.

Andere daer en tegen willen, dat

Pifcopia by ouds TeugluJJa : mist Telos

nu Limonia zou genoemt zijn.

Het eilant Telus was , volgens Pli-

nius, door zekere zalf beroemt.

Het eilant Pifcopia of Epifcopia lelt

eene Duitfche mijle beoofte het ei-

lant Nizaria , twee mijlen Noord-
welt van het eilant Chalcl of Karavi

;

en drie mijlen Zuidweft van Porto

Barbo Nlcolo , een ruime haven van Na-

tplia of Klein Afie. Het is een hoogh

en langhachtigh eilant: maer deflelfs

Wefteind fchiet met eene lage uitste-

kende hoek in zee. Het heeft drie

havens : twee aen de Noordzijde

,

cneeneaen deOoftzijde: waervan
d'Ooftelijkfte haven, aen de Noord-
zijde, de befte is. AendeWeftzijde
van de laefte haven, leit een hoogh en

{teil eilandeken , tot een kennelijk

merkteken, voorden zeeman , van

de zelve haven. Binnen in de haven,

aend'Ooftzijde, ziet men noch een

kleine graeuwe klip leggen. Die in

deze haven met zijn fchip zeilen wil,

moet recht op d'Ooftzijde aenhou-

den, tot dat hy het open of gatver,

neemt.

De fchepen kunnen binnen de ge-

melde klip of dwers daer aflopen,
om te zetten, op twalef , veertien,

zeftien en achtien vademen, en leg-

gen aldaer tegen alle winden befchut

:

behalve de Noorde wint , die daer
recht inwait.

Aen d'Ooftzijde van Pifcopia is

een groote inboght , daer een eilan-

deken voor leit. Zy heeft de diepte

van vier entwintigh enzesentwin-
tigh vademen waters , met een goe-
den ankergront. De fchepen konnen
aldaer met een tou aen de wal vaft

,

en met een anker t'zeewaerts leg-

gen : ook onder delageuitftekende

hoek van het Weftereind ten anker
komen.

Epifcopia heeft , volgens Lauren-

bergh, ten Welle hec eilant of klip

Afbhnia, en ten Oofteeene klip Gira

of Zaccalora leggen.

Het eilant Lamonia of Limonia , £dat

eenigen , als Lanrenbergh , voor het

eilant Telos der Ouden houden , ge-

lijk Pifcopia voor Teugluffa , ) leit twee
mijlen ten Zuide van het eilant Simie

en ontrent anderhalve mijle ten

Noord-oofte van het eilant Karavi, en
ontrent even verre bewefte Trlandra

,

de Noorder Wefter hoek van het ei-

lant Rhoe/us.

De zee of doorvaert, tuflehen het

eilant Lamonia en Karavi, is vo 1 rudfen

of klippen i hoewel die alle fchoon
zijn, en boven water leggen.

Noord-noord-ooft drie mijlen van
het eilant pifcopia , en anderhalve
mijle beoofte Capo Crio of Hiko , enEikiw

twee bewefte Capo Speo, 'm de grote ^*i0i

boght van Meffi, leit voor Porto Barba

Nlcolo (die een goede haven van het

vaft lant van Natolia is, en wel vijftigh

fchepen bergen kan) een eilant, ook
Barba Nlkolo in de zeekaerten ge-

noemt, met een goeden zantgront:

daer achter de fchepen op tien en

twalef vadem veiligh leggen kon-

nen.

Tuftchen Capo Crio en Capo Speo

leggen gene andere eilanden, als dit

eilant voornoemt, aen de zijde van

het vaft lant van Natolia*

Van deflelfs Noord-eind (leekt of

fchiet eene drooghte ontrent een vie-

rendeel mij Is in het vaerwater op ,

die de fchepen, in het uit en inlopen

aen de Ooftzijde , fchuwen moeten

:

want men kan zoo wel aen de Ooft,

als aendeWeftzijde, tuifchen dit ei-

lant en het vaft lant, in deze haven

lopen.
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Eilant Galy of Kophanto.

TVVeeDuitfche mijlen Zuid-weft

ten Wede van Capo Crio , een uit-

hoek van Natolia of Klein Afie , en

anderhalve mijle ten Noorde van het

eilarnt Nizaria, en byna even zo verre

ten oofle van het eilant Lango , en

ontrent zeven of achtten Wede van

het eilant Simie , leit een eilant, Jali

van d'Italianen , en Galy of Kophanto

in de zeekaerten genoemt.

Het eilant Galy heeft aen de Zuid-

zijde eene goede haven of bay voor

alle Oofte , Wefte en Noorde win-

den.

De Zuidweft hoek van Galy fteekt

in zee laegh uit , en is rontom niet een

klippigen zeegront bezet , hoewel
over alfchoon.

Of het eilant Galy, anders Kophanto,

het eilant Cvklopis, óïTeganon, oiCordj-

lufa , of Hymos , of een van d'andere

bovengemelde eilanden van Plhüus

zy, die hy flechts by namen melt, kan

met gene zekerheit gezeit worden.

Effen om de hoek of kant van Galy,

leit een hoge klip of eilandeken : en

ontrent een halve piftoolfcheutdaer

bezuide, een blinde klip , zeven of

acht voeten onder water. Die aldaer

met grote fchepen ankeren wil, moet
dit eilandeken niet te na komen.

Eilant Syme, nu Simie.

HEt eilant byd'oude Grieken en

Latijnen Syme, wort nu noch
Simio of Simios of Simie , en anders

ook Snmberchi of Simhequfrs genoemt.

Het xviert Syme genoemt, volgens

Stephantis, na Syme, dochter van jfo-

lyjiis , ftichter der ftad Jalyfus , op
Rhodus: daer het te vore Meta-Pontis

en Egle geheten was.

Diodoor hout Syme voor de gemalin

of vrouw van Neptuin , en wil dat

daerna dit eilant alzoo zou genoemt
zijn : hoewel hy daer na Haha , zufter

der Telchiners , tot gemalin van Nep-

tnin maekt-

Het eilant Simie (dat andere

flechts een grote klip noemen) leit

in de zeekaerten, met het Zuid -eind,

vier of vijf Duitfche mijlen, Weft
ten Noorde en Weft Noord- weft,van
het eilant Rhodus , en derde halve

mijle recht Noorde van het eilant

Lamonia , en ontrent twee mijlen ten

Zuide van het vaft lant van Natolia ,

of Klein Afie, en voor een inwijk of
zeeboefem van Klein Afie , de Boght van

Mejfigenoemt : dietenNoordwefte,
met eene uithoek, Capo Speo, en ten

Zuidoofte, met Capo di Volpo, befloten

leit.

Plinius ftek het eilant Syme mid-
den uuTchen het eilant Rhodus, en

tuffchen Knidus of Gnidus , eene ael-

oude ftad van Karie , een lantfchap

van Klein Afie, en nu noch Gmdo of

Capo Crio of Stadia geheten , en op eene
uithoek van een zelven name gele-

gen.

Hier over maekt Straho Syme een

eilant van Karie : en Stephanus noemt

Syme , na den voorgang van Stralo ,

een Karifch eilant.

Plinius begroot het eilant Syme in

den omtrek op zeven en dertigh dui-

zent en vijf hondert fchreden, dat

zijn zeven en dertigh en een halve

kaliaenfche mijle: hoewel Porcaccbi

en Bofchino flechts den omtrek op der-

tigh kaliaenfche mijlen begrooten.

Het eilant Simie heeft twee ha-

vens : maer de Noordelijkfte is de

befte , en in haren mont wijt en

breet: waer door grote fchepen vei-

ligh daer binnen kunnen komen.

Plinius fchijnt aen dit eilant acht

veilige havens toe te fchrijven.

Aen den zeekant ftaet een fterkpj

kafteel : en op het geberghte zietmend

de puinhopen van een ander oud ver-

vallea kafteel.

Het eilant Simie geeft zeer goe-

den wijn, en voedt eene grootemee-
nighte van bokken en geiten.

Naer het fchijnt, was het by ouds

vrucht
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vruchtbaer van koren : dewijl men

op d'eene zijde van verfcheide ael-

oude penningen, doord'oudeGriek-

fche inwoonders des eilants gefla-

gen , de Goddin Ceres , met een krans

van koren-airenop'thoofc, ziet af-

gebeelt : en op de verkeerde zijde

ook koren ai ren : tot geen klein be-

wijs van den grooten overvloet van

koren des eilants.

Zoo Atheneus ïch rijft, zoude zee-

god Glankus , (zoon van Polybus en

Eubea , of van Arithedon en Alcyone,)

Syme,dochter van Jalemus en Dotis,ge-

fchaekt, en methaerna Ajte overgé-

fcbeept , en by Kade, zeker woeft

eilant bewoont,en dat na zijne vrouw
Syme doen noemen hebben.

Het eilant Syme wiert , volgens

Diodoor , eertijis door niemant , of

door genen menfch bewoont; maer

deerfte menfchen, die het bezeten

hebben, waren metTntf^wderwaerts

getogen , onder gelei van Chthonius ,

zoon van Neptuin en Syme : waerna

ook het eilant alzoo genoemt wiert.

Namaels wiert Nireus , zoon van

Charoptis en Aglaie, koning des eilants,

en bezat daer beneffens ook het vor-

(tendom van Knidie. Hy was uitden-

kende fchoon van gedaente.en braght

Agamemnon hulptroepen toe.

Maer na de tijden des Trojaen-

fchen oorloghs , hebben de Karen het

zelve eilant in bezit genomen ; als

diedevoogdyfchapder zee bezaten.

Wanneer die van daer , door

d'overgrote drooghte, verjaegt wier-

den , hadden zy zich by Uranium

met der woon ter neer geflagen. Dies

bleef Syme ledigh of woeft,ter tijt toe

de vloot der Lacedemoners en Ar-
chivers aldaeraenquamen. Namaels
kreegh het nieuwe bewoonders in

dezer wijze.

Zeker Nanfus, een der metgezel-

len van Hipf>otes,nzm 't eilant Syme,dat

toen woeft was, in bezit: beneflens

de genen , die in de verdeiling der

landen, welke by loting gefchiet was,

te laet gekomen waren. Daer na lan-

den aldaar andere volken aen , onder
gelei van Xuthus , die in gemeenfchap
der ftad en lant ontfangen wierden,en

het eilant met gelijken recht beza-

ten. Men zeidt ook de Kniders en
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Rhoders deelgenoten aen deze kolo-

nye waren.

Homeer gedenkt ook, in zijn twede
boek van Ilias , het_eilant Svme , na

het eilant Rhodus : van waer Nireus ,

koningh des eilants , en zoon van
Aglaie en Charopus , de fchoonfte on-
der alle Grieken , na Achilks , met
drie even grote fchepen , doch met
weinigh volks, na7r^ ten oorlogh
trok.

Wanneer de Lacedemoners, in een Thueyd,
fchipftrijt, de zege op d'Atheners,

met het vernielen van zeven fchepen,

onder het eilant Syme bevochten
hadden , rechten zy op het zelve

eilant daer over eenezegeftaetfieep.

Het eilant van Simio of Simie is nu
met een grote menighte van Grieken
bevolkt.

De Griekfche eilanders of inwoon-
ders van Simie zijn boven mate op
zwemmen en duiken in zee onder
water afgerecht : waer toe zy zich
van jongs of kints been af gewen-
nen , om grote meenighte van fponf-

fen te vittellen , die zy uit den gronc
of bodem der zee ophalen óf opdui-

ken. Eer aldaer ook een jongman
vermagh te trouwen , moet hy tot

twintigh vadem diep in zee kunnen
duiken , en eenen tijt lang zich on-
der water houden.

Aldaer worden ook zeer fraeie,

lichte en vlugge kleine vaertuigen of
berken , met negen banken, gemaekt,
Simbeqttirs geheten : waer na ook ee-

nigen het eilant zelve Simbequirs, en
anders Sumberchi , genoemt hebben.

Sumbercbi fchijnteen koppelwoort te

zijn, en zoo veel te willen zeggen, als

berken van Symie. Zoo vlugh en fnel

zijn deze vaertuigen, in het voortzei-

len en roeien, dat aldaer geen fchip

is, dat dezelve kan voorby ftreven.

Waer om deze vaertuigen aen dien

oort der zee zeer begeert zijn : de-

wijlze door gene Korzairen, met zei-

len of roeien, konnen achterhaelc

worden. Maer by ftorm en onweer
zetten zy aenftonts tegen het vaft

lant aen.

De Grieken , die de zee met deze
berken bouwen , houden zich den

gehelen zomer over op zee, en va-

ren gedurighlijk van het een op het

K x an-
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ander eilant ten koophandel. Maar

des winters begeven zy zich met het

geen dat zy gewonnen hebben , weer

na hun klip of eilant Simie.

Eenigen, als Davity, houden het

eilant Syme der Ouden , voor een

zeer klein eilant , dat naby het eilant

Kos of Lango leit, en heden Koftïle ge-

noemt wert.

Dit Kopie had , tóen het eilant

Rhodus, ophet jaer vijftien hondert

twee en twintigh door den Turk-

fchen keizer Solyman ingenomen

wiert, een zeer fterk kafteel , met

een zeer hogen tooren : van waer

men alle de fchepen in zee meer als

dertigh mijlenverre zien kon. Wan-
neer daneenfchipuit zee verfcheen,

zoo verwittighden deze eilanders

van Koftile , het zelve dien van het ei-

lant Rhodus , des daegs met het op-

gaen van rook , en des nachts met

vuuren.

Aen het Noord- weft eind van liet

C A L C H I.

eilant Simie leit een ander groot en
hoogh eilant.

Tuflchen het eilant Syme en Gni-

dus , eene ftad van het valt lant

van Klein Ajïe, of eigentlij k van het

lantfchap van Karie , worden ze-

kere eilanden by d' Ouden geftelt,

Araies of Ares , met eenen Griekfchen EilJd

naem geheten, dat zoo veel als ver- At

vloekingen gezeit is. Want als, vol-

gens Atheneus , na de doot van Trio-

pas , vader van Forhas, tuffchen de ge-

nen , die met hem het geweft van Ka-
rie aengedaen hadden , krakeel ont-

ftaen was , en andere na huis ge-

togen , en die by Forhas bleven , na

Jalyfus , eene ftad van het eilant Rho-

dus , overgefcheept waren : maer die

by Periergus waren , de ftad KamyruÈ
in bezit genomen hadden , zoo zou,

naer men zeidt , toen Periergus For-

has yzelijk vervloekt hebben : waer-
om dit eilant Ares genoemt waren

:

gelijk Atheneus wijtlopiger verhaelt

Eilant Chalcia, nu Calchi ofKaravi.

HEt eilant Chalcia of Chalce by
d'Ouden, als Scylax , Strabo,

Plinius , Thucydides , Mela en Stephanus,

wort nu noch gebroken Calchi, en in

de zeekaerten Charci of Kartie, en an-

ders ook Karavi geheten.

Het leit dicht bewefte het eilant

Rhodus , op eenen afftant ontrent van
twee of derde halve Duitfche mijle,

en Noord Noord-weft vijf Duitfche

mijlen van Capo Tranquillo, de Zuid-
hoek van het eilant Rhodus , en on-

trent derde halve mijle Zuid-ooft van

het eilant Epifcopia , en byna even

verre ten Zuid-wefte van het eilant

Lamonia.

Straho ftelt het eilant Chalcia onder
het getal der eilanden Sporades , en
gedenkt het vervolgens na d'eilanden

Ajlypalea en Tenedos.

Scylax , Plinius , theofrafl noemen
Chalcia een eilant der Rhodiers, uit

oorzake het van over ouds onder het

eilant Rhodus behoorde. Plinius ftelt

op Chalcia een fted eken.

Het eilant Calchi of Karavi heeft

aen d'Ooftzijde een grooten inboght,

daer een eilandeken voor leit. Bin-

nen dezen inboght is geen goede an-

kergront voor grote fchepen , als ge-

heel inwaerts.

Een ander eilant Karavi leit bewef-

te het eilant Milo.

Beoofte het eilant Karavi leggen

noch twee andere eilandekens, daer

kleine fchepen op zes vademen kon-

nen ten anker komen.

Op het eilant Chalcia is , volgens

fchrijven van Plinius en Theophrafl,

zulken vroegh rijpe en vruchtbare

oort, dat men aldaer den gerft , op
zijnen tijt gezait, afmaeide, en het

opgenomen zaet aenftonts weer zaei-

de , en met d'overige vruchten te

gelijk weer afmaeide. Dies Theofrafi

te recht dit het wonderlijkfte van al-

len noemt.

Het eilant calchi heeft nu eene ftad

van een zelven name , met eenige

dorpen , en wort meeft door Grie-

ken bewoont.

Op hetjaer zeftien hondert acht en

vijftigh, trok de Venetiaenfche admi- I

rael Morofmi, meteene vloot fchepen,

on-
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ontrent half Sprokkelmaent, van het

|

eilant Kandia , en van het eilant stam-

palia , en quam den zeven en tvvin-

tigften aen het eilant calchi : alwaer

hy het krijgsvolk deed landen, om
d'inwoonders , die zich altijt tegen

de wapenen der Venetianen hadden

geflelt , tot plicht en gehoorzaem-

heit te brengen. Waeropdeftaduit-

geplonderr wiert , om een fchrik daer
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door in d'andere eilanden te brengen.

Dewijl nu die van het eilant scarpanto

ook altijt een afkeer van de Venetia-

nen hadden , zette Moröfini , den vier-

den van Lentemaent, zijnen koers

derwaerts .- maer wiert, door het ont-

ftaen van eenen ftorm, en het lijden

van fchipbreuke, belet, zulx in het

werk te konnen (lellen.

Eikntvan Kaftel Roflb of Ruzzo.

HOndercItaliaenfclie, dat zijn

vijf en twintighDuitfche mij-

len , ten Oofte van het eilant Rhodus

,

of twintigh Duitfche mijlen , vol-

gens de zeekaerten , van Capo S. Gio-

anni , de Zuidoofthoek van Rhodus

,

en tien mijlen ten Zuid-oofte van

Capo Ardeni , of seven Kapen , een

Uithoek van Lycie , en vijf en der-

tigh mijlen Wed Noord - weft van

Capo Baffo, de Noord-weft hoek van

het eilant Cyprus, en ontrent een Ita-

liaenfche of Franfche mij Ie van Rou

Cilitie óf Karmanie, leitëen eilant of

klipjfola di Caftel Ruzzo oïRojfo , dat is,

Root Kafteel, by d'Italiarien en Vene-

tianen genóemt, en byd'onzen ge-

broken, in een zelve zin , Caftro Roflb

,

van wege deflelfs rootachtige lant-

ftreke, of klip , daer het op leit. Of
het kafteel en de voorftad worden

CaftelRojfo of Ruzzo, genoemt, uit oor-

zake de klip, daer op zy leggen , uit

den rode zien.

Andere , als stokboven , ftellen dit

eilant of klip flechts zeven en twin-

tigh Franfche , dat zijn zeftien en een

halve Duitfche mijlen, van het eilant

Rhodus.

Eenigen ftellen aen dien oort twee
eilanden,waer van het naefte, aen het

vaft lant, woeftis, en het ander on-

trent vijf vierendeel mijls van het

vaft lant geftelt, en bydeKriftenen
het eilant van S.Joris genoemt wort,

ter oorzake van eenGriekfche ker-

!ke, die eertijts aldaerftont, enaen
dien Sant geheilight was.

Andere ftellen voor het groot ei-

1 lant of klippen ofrotfen twee kleine

eilanden , die de haven maken.

Voor ontrent vijf en twintigh jaer

jftont op het groot eilant van 'Kaftel

Rujjb een kafteel van een aeloud

bouw-werk en maekfel , dat opk
fterk van muuren , en in twee om-
trekken of ring-muuren afgedeilt of
gefcheiden was.

De ringmuur , na den zeekant toe,

was met drie torens gefterkt": waer
van twee na 't Oofte, en de derde na
't Wefte ftond , en had aldaer ook
eene vefting.in vorm van een halfbol-

werk.

De bovenfté ringmuur beftont iri

een zeer groten en fterken toren, die

den gehelen ringmuur beheerde: want
die was zeer hoogh, en op eene le-

vendige rotfe gebouwt, die dezelve
van buiten en binnen begreep ofbe-
ving. Daer en boven lag al het ganfcll

gevaert op de verheventheit of top
van eenen bergh, die, in zee fchieten-

de,'i aldaer twee zeer ruime havens
maekt.

Aen het gedeelte der Zuidzijde
lagh eene voorftad van duizent hui-

zen, die zeer fraei, langs den opgang
of in het hangen des bergs., van den
zeekant af, tot aen het zelve kafteel,

gebouwt waren. De ftraten der voor-

ftad zijn in de rotze zelve gehouwen,
die aen de meefte huizen eene muur
verftrekr.

DitKafteeï was wel eer,door zeke-

ren Fran$ois Viglia Marmo,zdti\irael van
twalef Arragonfe galeyen

, geftighr,

die, na op zijne weer-om reize, van
den koning des eilants van Cyprus ,

byftant tegen zijne vyanden gedaera

te hebben , deze plaetfe zeer be-

quaem oordeelde , om aldaer een kaf-

teel te bouwen , dat eertijts aldaer

de Ridders van het eilant Rhodus be-

ft 3 zeten
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zeten hadden, en hen door den Sol-

j

dan van Egypten ontnomen was, die'

her zelve had doen-tropen.

Men zagh'er wel eer boven de

poort de wapenen van Arragon. Def-

gelijx wierden op vele plaetfen van

de muuren des kadeels kruizen van

d 'orde der s. jto«.r Ridders gezien.

Aèn den Noord-kant van hetei-

lant, voor hetkafteel, is een goede

haven ; hoewei zeer diep. Aldaer

is verfch water genoech voor den

zeeman te bekomen.
Voorhene wiert dit eilant of klip

door Grieken alleen bewoont, die

ook de bevvaernis des kafteels in han-

den , en , mat toelating van den Gro-

ten Heer, daer op twee (tukken ge

-

fchuts, tot hunne befcherming voor

de Korzairen, geplant hadden. Niet-

tegenftaende deze plaetfe of oort ge-

heel onvruchtbaer is , zoo was de

zelve nochtans voorhene tot ontrent

het jaer zeftien hondert en dertigh,

Yolkrijk van Kartenen bewoont.

Want dewijl zich toen daer op

gene of zeer weinige Turken bevon-

den , zoo hadden zich de meefte

Kriftenen of Grieken op dit eilant

met der woon begeven, om aldaer in

grotet tuft en ftilte te leven. Zy lei-

den zich alle, ter oorzake van do-
vergrote onvruchtbaerheit des ei-

lants, op de fchipvaert en koophan-

del: waer door zy tot zulke rijk-

dommen waren opgeftegen , dat men
weinige Grieken in Turkyen hadde ,

als deze eilanders , die dertelder

leefden.

Zy hadden zekere vaertuigen , Ka-

ramoufals by de Turken en Grieken

genoemt: waer in zy katoen en wol
van Natolie na verfcheide havens van

Jtalie over voerden.

Naderhant hebben zich de Turken

in groter getale na dit eilant begeven,

en het kalteel , als van groot belang,

altijt met Turkfche krijgsbezetting,

onder verfcheide opperhoofden of

krijgsbevelhebbers, bezer gehouden.

Doch op het jaer zeftien hondert ne-

gen en zeftigh , in Herfftmaent , wiert

ditkafteel door deVenetianen inge-

nomen, en ten gronde gefloopt: het

welk zich , volgens verhael van Giro-

Ifimi Brujoni , aldus toedroegh.

TEL ROSS O.
De Venetiaenfchevloot,trok onder

beleit van hunnen algemenen kapi-

tein of admirael, den negentienden

van Herfftmaent , des jaers zeftien

hondert negen en vijftig, van 't eilant

Stanchic oïiango , en lande den twee

entwintighften voor het eilant van

CaftelRuzzo of Caflro Roffb , hoewel des

avontste vore vijf galeyen afgevaer-

dight waren , om de zeeftraet van

het vaft lant te fluiten , en de plaetfen

t'ontdekken j ten einde men alle

dingen , die tot den ftorm of aenval

vereifcht wierden , zou in 't werk
konnenftellen.

Des zelven uchtens volghde d'onc-

fchepingh en landing des krijgsvolk»,

langs een moeielijken weghofftraet.

Op een zelven tijt begon men met
hetfchieten , uit grofgefchut, op het

kafteei te beuken : want de vloot was
zoo diep in de haven gefteken, dat

die, door 's vyants gefchut, niet kon
befchadight worden. Ook begaven
zich de galeyroeiers tot hetuitplon-

deren der voorftad , zonder eenigen

tegenftant te vinden -

y dewijl d'in-

woonders zich op het zelve kafteei

vertrokken hadden. Middelerwijle

quam Gremonville , met het krijgs-

volk , gefchaert in drie drommen,
zonder die van de voorhoede , aen de

voet der voorftad s alwaer hy ftil

hield , om het volk uit te ruften , en

de poften of plaetfen t'ontdekken:

waer van men den aenval of ftorm
beginnen zou •• gelijk hy dien van

twee kanten of zyden befloot te

doen, om de mijndelvers aen de mu-
ren te brengen : te weten, d'een van

de hoek van den groten tooren van

den bovenften omtrek: end'andere

aen de zijde van den toren , dicht by

de poorte van den beneden om-
trek.

In het bezightigen van eene op-

haelbrughvan altenaby, (die, zoo

hem beright was , voor deze poorte

zou zijn ,) wiert hy, door eene kogel

uit een fteenftuk , in zijne dye geva-

relijk gequetft. Hebbende dan ver-

nomen, aldaer gene brugh te zijn,

befloot hy, voor de mij nen , de petar-

den in't werk te ftellen, om daer door

de poorte open teflaen; dewijl ze-

ker Griek hem verzekert had , dat

hy
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kapitein ofadmirael der Venetianenhy deflèlven uchtens de poorte open

gezien had.

Gremonnille deed dan hec kafteel

met vijf hondert foldaten omcinge-

len , middelervvijle de rijsbofichen

en zakken met aerde vervaerdight

wierden, om de galderyen te maken ,

en daer langs de mijndelvers te bren-

gen : gelijk vijf hondert andere folda-

ten de zelve ondertufTchen aenbragh-

ten en droegen. Daer en boven tragte

hy de petard te doen aenbrengen, on-

der gunfte van het geduurigh fchieten

uit musketten, om den vyant het ver-

hinderen , en zich op de borftwee-

ringen te vertonen, te beletten.

De Major Puriko , beneffens ver-

fcheide bevelhebbers , en eenen lui-

tenant , en ander volk van riferva

of tegenweer , trok voor aen.

Wel wiert de petard aen de poorte

gehecht s maer deed zijn werking

vruchteloos 5 uit oorzake de poorte

met aerde toegevult was. Waerover
Gremonuille belafte , gezwint de gal-

derye in 't werk te (lellen , om de

mijndelvers aen de muren te bren-

gen.

De Turken ondertuflchen deze
toeruftingen, en het fterk fchieten uit

mofketten der belegeraers verne-

mende , befloten met den vyant in

een verdragh te treden , en Haken
daer op eene witte vane uit. Eender
drie Turkfche bevelhebbers trad uit

het kafteel na beneden, enverzoght

vryen doortogt na het vaftlant voor

de Turken. Als hem datafgeflagen

wiert , keerde hy weer na het kaf-

teel.

Wanneer dan de belegerden het

vaft voornemen en befluit der Vene-
tianen vernamen , verzoghten zy
evenwel van nieuws tot een verdragh

te komen: en quam de Chiekiaia, of
ftedehouder van den kafteel-vooght

,

met dezelve verzoeken en voorfla-

gen buiten treden : maer die wierden

den zelven door Gremonuille weer af-

geflagen. Dies zy zich ter befchei-

dentheit van de Venetianen overga-

ven, met beding , dat de drieeerfte

|

Turkfche krijgsbevelhebbers , zich

voor geit zouden mogen laten loflen.
! Wanneer dit door den algemenen

ondertekent en beveftight was, lie-

ten de Turken aenftonts de Venetia-

nen in het kafteel komen , enbragh-
ten de wapenen in hunne mofkeen

,

en begaven zich alle op den groten
toren , om des volgenden uchtens
uit te trekken, gelijk ook gefchiede.

Aldus wiert eene plaetfe van zul-

ken belang , in zoo weinigh tijts , en
met zulken kleine magt , ingenomen.
Op het kafteel wierden dertigh

ftukken gefchuts , zoo grote als klei-

ne, gevonden. Maer de Turken had-

den de handelingh noch luft, om die

te gebruiken , en zich daer van te

dienen.

Gremonuille vertoonde in gefchrift

aen den krijghsraet het voordeel, dat

men zou bekomen, door het behou-
den van d'eerfte en grootfte beftek

of ringmuur: naerdien men, met de-

ze plaetfe in bezit te nemen, d"on-

derhandelingh van 't Oofte voor de
Turken zou breken en benemen : de-

wijl het kafteel , 't en zy door geweit
van eene lcheepsvloot , ohverwin-
nelij k was.

In een zelven gevoelen was ook
d'admirael.Maer de krijgsraet beftoot

het kafteel te flopen ; gelijk men ook
des volgenden daegbs, doormiddel
van vier fornellen ofovens, vol bufle-

kruits , het zelve in de lucht deed
fpringen, en ten gronde (lechten.

Ai de Grieken des eilants wierden
gevangen genomen , en opdegaleyen
gefmeten : als die groter vyanden vati

het Kriften geloof , als van de Tur-
ken zelfs waren.

De buit, die aldaer bekomen wiert,

was van tamelijk belang.; dewijl door

de krijgsknechten de goederen , die

inde huizen der voorftad verborgen

waren, gevonden wierden.'

Niettegenftaende deze verwoe-
fting des eilants, liet de Venetiaen-

fche admirael aldaer eenige oude
Griekfche inwoonders des eilants

blijven , op belofte van alle jaers een

tribuit of fchattinge aen den Staet

van Venetien te betalen.

Na het flopen des kafteeIs,vertrok

de Venetiaenfche vloot weer na

d' Archipel,

Ei-
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Eilant Megifte.

HEt eilant Megifta otMegi&e wort
by verfcheide oude Griekfche

en Lacijnfche fchrijvers, als Scylax ,

ptolemeus , Plinius en Livius gedaghr.

Scylax noemc Megifte een eilant des

Rhodiers , en fielt het voor de ftad

Patara , onder Lycie , een lantfchap

van Klein Afie: gelijk ook Patara een

ftad van Lycie was. Defgelijx maekt
Stephanus Megifte een eilant; doch ook
eene ftad van Lycie.

Megifte is een Griekfch woort , en

zoo veel gezeit , als allergrootfte.

Eenigen willen , dat het eilant Me-

gifte, vin Strongallo zou genoemt zijn.

Daer nochtans Strongallo veel meer

het eilant fchijnt ce zijn , dat by Pii-

\nhis Strougyle geheten wort : dewijl
' Strongallo een gebroken naem van

\strongyle is. Ook wort het eilant

Strongyle meer als vier of vijf mijlen

Ooftelijker van de ftad Patara , dichc

onder de vafte kuft by de Kaep xdn

Karkamo in de zeekaerten geftelt.

Maer veel meer fchijnt het eilant

l/ola diCaftel Ruzzo of Roffo het eilant

Megi/leze zijn: dewijl dat ook recht

tegen over de ftad Patara gelegen is.

Eilanden of Klippen Chelidones.

E chelidones oichelidonies, (alzo I kamas , nu Capo di S. Efunio , de Wefter

_.§,J by Scylax, Strabo, Ptolemeus,Mela,

Plinius, Lukanus en andere genoemt,)

zijn twee of drie eilanden ofklippen,

ofgrote ftenen: want Stephanus,defge-

\i))t.ptoletneus,notmt dechelidones klip-

pen ofgrote ftenen: maer d'andere ei-

landen. Ook fielt Scylax flechts twee

eilanden Chelidones : en Stephanus

uichoek van het eilant Cyprus : daer

nochtans Celidonia niet meer als ach-

tien Duitfche mijlen tenWefte van

Epijanio in de zeekaerten geftelt wort.

Lucianus noemt de Chelidones de ge-

lukzalige grenspalen van Griekenlant.

chelidonies is een Griekfch woort,
naer het fchijnt, en wort by eenigen

twee klippen: welker een, volgens \ gezeit , zwaluweneden of zwaluwelin-

Stephanus, Kyrydela, en d'andere Me-
j

gen te beduiden : want Chelidon heet

nalippea geheten was : daer nochtans

al d'andere oude fchrijvers de Cheli-

dones ten getale van drie ftellen.

De Chelidones leggen zes ftadien

van het vaftlant van Klein Afie, diidnx

by Patara, eene ftad van Lycie , die

recht daer tegen over leit, in de Pam-
fylifche of Lycifche zee : ( want by

de Chelidones, wort, volgens Lucia-

nus, de Lycifche van dePamfylifche

zee gefcheiden. ~) of, volgens Stra-

bo , voor op de grenfcheiding van

Lycie en Pamfylie , na het eilant Kram-

h'ufa toe , en neffens de bergen , die

een begin van den bergh Taurus ma-
ken , en by Chelidonium , (een uithoek

of zeehooft van den bergh Taurus , nu
Capo delle Celidonia geheten , en op het

einde van den Settalifchen golf of

opGrieklch een zwaluwe. Dies zy
willen , dat deze eilanden aldus na de

klippen zouden genoemt zijn : waer

op haer des winters zwaluwen ver-

fchuilen : maer des zomers neften

maken.

De drie eilanden Chelidones zijn,

volgens Strabo , rouwe eilanden , en

byna van eene grote , en leggen , door

eene ftrate van zes ftadien, van mal-

kanderen gefcheiden : welker een ee-

ne veilige reede of haven heeft.

Eenigen, als Kaftald, houden d'ei-

landen of klippen Chelidones , voor de

gene,die nu Ie Correnti,o(,vo\gens Pine-

to, Caprofe,genoemt worden. Niger hout

het middenfteder Chelidones voor het

geen , dat nu Caftel Ruzzo oïRpffe heet

:

daer nochtans d'eilunden of klippen

zeeboefem gelegen , die ten Ooftena \le correnti in de zeekaerten meer als

Capo delle Celidonia begint,) tenWefte twalef Duitfche mijlen Weüelijker,

Strabo. negentien hondert ftadien , eene ftre- voor capo Karkamo , of in het gat of

ke van dertig Duitfche mijlen, \zn A- mont der haven van Karkamo ueftelt

wor-
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worden. Gelijk ook het eilant van

Kaflel Rojfi meer als drie mijlen We-
ttelijke r lei t, en veelmeer voor bet

eilanc Megijle der Ouden te houden

is.

plinius noemt d'eilanden chelido-

nes gevarelijk of dodelijk voor den

zeeman , ter oorzake de zee aldaer

klippighis. Defgelijx fchrijft Mela,

dat d'eilanden Chelidones , die tegen

over den Taurus leggen , voor den

varenden man moeielijkzijn: want

de rotfen of klippen zijn'er, volgens

luciaen , kartel igh of fteii , en ver-

STEFANIO. «r
wekken zeeftortingen, en maken een

yzelijk geraes.

De klippen Chelidones fchijnen , van
verre uit zee aen te zien , de voet

van den bergh Taurus , als met een

zoom of rant van voretebefchoren
en bèzingelen.

Mela en Plinius fchijnen de Chelido-

nes op Latijn Promontorium Tauri, dat
is , een voorbergh of uithoek van den
Taurus,fe noemen: want aldus fchrijft

Mela. Lycie be/Iuit met de haven van Si-

de , en met de promontorium Qof'voorberg)

van den Taurus , eene groten zeeboefem.

Eilanden S. Stefanio, Kamerofa, enz.

Dicht onderde kaep of uithoek

van Celidonia leit een eilanc , S.

Stefanio in de zeekaerten genoemt,

dat met dezelve kaep een zeeftraet of

doorvaerc maekt, maer die zeer ge-

varelijk is.

Een weinigh ten Oofte voor by het

eilant s S/e/a«i0, wort een eilant in de

zeekaerten geftelt,met name Kamero-

fa:dzt men voor het eilant Krambufa of

Krambujfa der Ouden zou mogen hou-
]

den: dewijl Kamerofa een gebroken !

naem van Krambufa fchijnt te zijn :

hoewel Krambufa, volgens Strabo, veel

verder na 't Oofte, tegen overd'uit-

hoek Anemiirwm , nu Kurco geheten,

en tegen over Krommyon , d'oofter uit-

hoek des eilancs van Cyprus (lelt : daer

ontrent vijf of zes mijlen bewefte de

kaep van Kurko, een eilant dicht on-

der het vaft lanc van NatoHa , met

name Provenfal, in de zeekaerten ge-

fteltwort.

Tuffchen de kaep van Celidonia en

het eilant S. Stefanio , wort in de zee-

kaerten een klip ofander klein eilant

ongenoemtgeftelt.-dies men deze drie

kleine eilanden , als s. Stefano , Kamero-

fa, en deze klip zonder name, voor

de drie eilanden der Chelidones zou
kunnen houden : want die worden by
d'Ouden voord'uithoek Chelidonium,

nu Capo di Celidonia
, geftelt , gelij k ge-

zeitis.

By of onder deze eilanden Cheli-

dones , wort zekere vifch , Anthia by
d'Ouden genoemt , overvloedelijk

veel gevangen , als Plinius wijtlopig

verhaelt.

Byde eilanden Chelidones , defge-

lijx by het eilant Aradus , onderde
kuft van Fenicie gelegen,wort,volgens
Plinius, verfch of zoet water uit de
diepte der zee gefchept , te weten,
door middel van eene lere buis , uic

eenen weibron van verfch water , die

aen dien oorc op den bodem der zee
uitborrelt of ontfpringht.

Het fatfoen dezer lere buis , en
op wat wijze het verfch water uic

den bodem der zee door dezelve op-
ftijghc, verhaelt Strabo, in de volgende
woorden, aldus.

Uit een waterfchuitje wert een
lere buis , in dezen weibron neer-

gelaten : daer onder aen eene lode

bak ofkom vaft gemaekt was , onder
aen met eeneti breden mont , daer in

het water vloeide : maer boven aen

eng , daer de leere buis vaft ge-

maekt was. Na dan de leere buis,

met een gewight daer aen , neerge-

laten was , fteegh het water op , tot

aen de vlakte der zee. Wanneer daer

na de lere buis , boven in het fchuit-

je , een weinigh beneden de vlakte

der zee , geopent was, moft noot-

wendigh het water uitvloeien : hoe-

wel eerft zout , maer daer na zoet

Water uitquam.

Ei-
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a Strab.

hPlin.

Eilant Grambufia ofKrambufla enz.

T *ÏEt eilant byd'Oudenatfram^M/di

_of* Krambuffa, en nu noch ge

broken Grambufia geheten, leic, vol-

gens Strabo , tuflciien Anemurium en

Korykus , twee uithoeken van Rou Ci-

licie of Karmanie : welker eerfte uit-

hoek nu Stalemura , of Scalemuro , en

laefte , Korcos of Kuren of Curcbo heet .-

en beide ten N»orde tegen over het

eilant Cyprus gelegen zijn: maer

d'uithoek Anemurium leit recht te-

gen over Krommyon , d' Oofter uit-

hoek des eilants van Cyprus , nu Capo

S. Andrea , met eene tufTchenwijte

van een doorvaert of kanael van drie

hondert en vijftigh ftadien , eene

ftreke van tien Duitfche mijlen. 1

Na d'uithoek Korykus , nu Koruko , of
E

Korkos, ftek Strabo een eilant EleuJa,E

( een ander van het eilant Eleufa , by z

den berg Fenix) dicht aen het vaft lant

van Cilicie of Karmanie : gelijk ook
hetzelve eilant nu Kurko of Koruko ge-K
heten wort.

Het i$ een klein eilant , en leit

naulix drie hondert treden van de

kuft van A/ia.

Archelaus heeft , volgens Strabo,

dit eilant Eleufa doen bevolken , en
tot een konings hof maken, na hy
ganfeh Rou Celicie , uitgenomen Se-

leucie , bekomen had.

Golf van Satalia.

IN de golf van Satalia vind men ver-

fcheide eilanden in dezeekaerten

aengetekent , doch zonder namen.

Deze golf of zeeboefem is zeer

gevarelijk , ter oorzake van de ho-

ge bergen , op de kuft van Pamfilie ge-

legen : waer over de winden komen
afvallen eriftorten.

De zee, ontrent de golf van Setta-

lie , wort, door eenen fterken ftroom,

van 't Oofte na 't Wefte gedreven.

Aen dezen oort beginnen de zee-

luiden , inzonderheit de Grieken ,

(tukken van befchuit in zee te wer-

pen. Gevraegt, vvaerom zy dat doen,

geven ten antwoort , niet als uit eene

gewoonte der zeeluiden , dewijl die

doorvaert voor zeer gevarelijk ge-

houden wort.

Eenigen maken een groot gedeelte

van de Pamfylifche zee, tot de golf

of zeeboefem van Settalia , of Sata-

lia, en anders op Italiaenfch Golfo di

Satalia geheten , te weten , na Satalia,

eertijts Attalia , eene aeloude zeeftad

van een zelven naem , op haren oever

van Klein Afiè , en in het lantfehap

van Pamfylie gelegen, en nu nochby
de Turken Satyliacben Antali geheten.

Porcacchi noemt de zeeftreke van
Cormacbitizï, ( een Noorder uithoek

van het eilant Cyprus,') tot aen S. Epi-

fanio , Ceen andere Noord-vvefl hoek
des zelven eilants, en by ouds Akamas

genoemt,) de zee van Settalia,die eer-

tijts de Pamfylifche zee geheten was.

Van deze zijde begint hy de Golf van
Settalia , en breit die tot aen de gren-

fen vandeRhodifchezeeuit, en be-

groot dezelve op eene ftreke van drie

hondert Italiaenfche, of vijf en ze-

ventigh Duitfche mijlen : daer noch-

tans Capo Baffo , de Zuid-weft hoek
van Cyprus, in rechte lijn ten Zuide
van Capo di San Epifanio gelegen , van

Copo S. Gianno , d'Oofthoek van het

eilant Rbodus , niet meer, als op acht

en veertigh Duitfche mijlen , in de
zeekaerten begroot worc.

Andere maken en breiden de golf

van Satalia noch wijder uyt, te wei

ten, met hare Zuid-zijde tot aen d'A-
frikaenfche kuften , (te rekenen van

Capo Roxatim , tot aen d'uitterfte pa-

len van Egyptenlant , daer die ten Zui-

de aen Syrië paelt: ) en met de Noord-
zijde tot aen de kuften van Karmanie

'm Klein Afie, en met hare weft-zijde

tot aen de Rhodifche en Kandifche

zeen. En aldus zou de golf van Sata-

lia d'Egyptilche zee, aen de kuften

der lantfehappen van Marmarika en

Egvpten , begrijpen .• daer na de Syri-

fche zee , die de oeyers van Fenicie en

Pa-
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paleflyn befpoelt : en eindelijk de Ci-

licifche , Pamfylifche en Lycifche

zeen , aen delantfchappen van Cili-

cie , Pamfylie en Lycie , die de Zuid-

zijde der geweften van Natolia , of

Klein Afie uit maken-

Deze golf of zeeboezem, (daerin

ook het eilant Cyprus geftelt worc ,

)

was in voorige tijden,naer men zeidt,

boven maten onftuimigh , en gevare-

lijk voor den zeeman te bevaren:

allermeeft vanjeerrtjtf tot aen s. Epi-

faens feeft 5 maer die zou , federt de

Griekfche keizerin Belena , moeder

van keizer Konfiantyn de Groote,o\> hare

weerom-reize van Jerujakm na icon-

flantinopolen , een van de nagelen

,

daer mee, naer men zeidt , de Zaligh-

maker aen den kruice gehecht was,en

diezymet haervan Jerufalem braght,

in dezelve geworpen had , grotelijks

hare woede afgeleit en merkelijker

ftil geworden zijn.

Bezuide de ftad Makara , en binnen

Cape Sardeni , anders de Zeven Kapen

1 genoemt , (een uithoek van Klein Afie,

•die met het vaft lant van Klein Afie de

golf van Makara maekt,) en eenige

mijlen beweften het KaftelRoJJö , heeft

men een andere grote Inlantfche zee,

de Dode zee by d' onzen genoemt:

maer anders wort deze zee ook Golfo

ii Makaria oiMakari geheten , na de

fad Makara , op het vaft lant van Klein

Afie, op haren oever, in de binnenfte

inwijk ten Oofle gelegen. Zy is in

haren mont of ingang naeu.

In deze golf zijn verfcheide fcho-

ne havens : hoewel by ons zeevolk

onbekent.

Voor de ftad Makaria leit in deze

golf een onbewoont eilant: daer voor
defchepen, op tien of twalefvadem,

ten anker kunnen zetten.

plinius ftelt onder de kuft van Klein

Afie , in de Pamfylifche en Lycifche

zee , verfcheide andere onbekende
eilanden : behalve de bovengemelde,

i en de volgende, te beginnen van 't

Oofte na 't Wefte.

SATAL'IA. %
In de Pamfylifche zee leggen , vol-

gen Plinius, onedele eilanden : maer
in de Cilicifche zee uit de zeven
grote eilanden derMiddelantfche zee,

het eilant Cyprus. Opdezelveftreke
leit het eilant Eleufs: en voor Anemu-
rium, een uithoek van RouCilicie, de
vier eilanden Syrieklydes : waer na
aen d'andere hoek het eilant stiria:

en tegen over Neopaphos , eene ftad

van Cyprus, Hieropecia: en tégen over
Salamis, eene andere oude ftad van het
eilant Cyprus, d'eilanden Salamines.

In de Lycifche zeeleggen d'eilan-

den Illyris , Teleudos , AttelebuJJè , en
drie onvruchtbare eilanden, Cypries

geheten : dan Dionyfia , te vore Care-

tha genoemt.

Tegen over d'uithoek van den
bergh Taurus leggen d'eilanden Cheli-

dones , die dootgevarelijk voor den
zeeman zijn.

Tegen over Chimera , een vuurbra-

kende bergh van Lycie, leggen d'ei-

landen Dolichifie , Chirogylium , Cram-

bujfe, Rhoge , Enagora : twee eilanden

Dedaleons,dne Crydons: Strongjle: en te-

gen over deftacfST^mdvan Antiochus,

ennaderiviere Glaukus toe, .d'eilan-

den Lagufa , Macris , Didyme , Helbo,

Scope, Afpis, Rhodu/fa, naby de ftad Kan-
nus- Dan het eilant Rhodus, Syme, en
meer anderen ontrent Rhodus: gelijk

reeds te voore gezeit is.

In 'tvaerwater, tuflehen het eilant

Rhodus , en het vaft lant , daer be-

noorde , gaet een fterke ftroom om
deWeft.
Dus verre zy van d'eilanden ge-

fproken , die rontomenbeoofte het

eilant Rhodus, en beweftehet eilant

Cyprus gelegen zijn. Van daer zullen

wy een grote fprong na'tWefte doen,
en tot het befchrijven der eilanden,

in d'Archipelgelegen , over treden, en
met de klip Kaloiero en 't eilant Scar-

panto, ten Wefte van het eilant Rhodus^

en aen d'oofthoek van d' Archipel gele-

gen , een aenvane maken.

Klip
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Klip Kaloiero, anders Panaia.

ONcrent twincigh Italiaenfche,

of vijf Duitfche mijlen, ten

Wefte van het eilant Nizaro of Nijfiro,

leiteen zeer hoge klip, Kaloiero, en

anders Panaia geheten, die door ha-

re fteilte rontom ontoegangkelijkis.

Zeker Kaloier,of Griekfche geefte-

lijke, had deze klip wel eer verkoren,

om daer op, onder tucht van een zeer

ftreng leven, (volgens eene gewoonte
derGriekfche geeftelijken, ) zijn le-

ven door te brengen : beneftens twee
andere geeftelijken van zijne orde.

Die door middel van zeker vaertuig,

als een wip, een klein fchuitje, met
een of twee perzonen daer in , uit

zee om hoogh op de klip zeer vaer-

digh willen op te halen.

Maereindelijkwiert een dezer drie

Kaloiers,die op de klip gebleven was,

door twee Turken verfchalkt: want
als t'eener tijde twee K aioiers , zijne

makkers , om eenigc zaken te ver-

richten, van de klip in het fchuitje

neer - gelaten , £n door twee Tur-
ken vermoort waren , hadden de
Turken dier gewaet aengefchoten

,

en zich door den bovengeblevenKa-
loier , onder fchijn van zijne mak-
kers in dit fchuitje, op de klip laten

halemdie ook den zelvenKaloier ver-

moorden. Voorts namen zy al het

weinigh, dat zy daer vonden, mee, en

begaven zich weer , zoo zy beft kon-

den , van de klip. Sedert was deze

klip onbewoont gebleven.

Men kan van boven deze klip een

groot gedeelte van & Archipel over-

zien.

FlUm ScirfKVitl.
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Eilant Kjtrpatbos , nu Scarpmto.

HEt eilant, doorgaens by d'oudc

Grieken eri Latijnen , Karpathos

ofKarpathus, cnby Homeer Krapathon

genoemt , heet nu noch gebroken , by

het Italiaenfch en ander .zeevolk, Scar-

panto oiZerfanto.

Karpathos voerde , in oude tijden

»

verfcheide anderen namen : want het

wert ook Tetrapolis , dat is , Vierjiad,

op Griekfch genoemt, na deffelfs vier

voorname fteden : ook Patiënte, na

den zoon van Titan, d'eerfte bezitter

ofheer des eilants , of na Palias , zoo
andere willen , dewijl Palias aldaer zou
opgevoet en groot gemaekt zijn ; of

na Pallene, eene ftad van Macedonië en

vaderlant van Proteus , die gezeit wort

op dit eilant allereerft geregeert te heb-

ben. Eenigen wiüen,dat het ook Hepta-

polis, datis, Zeven-Jlad, by ouds zou ge-

noemt zijn , van wegen het getal der ze-

ven fteden,die wel eer op dit eilant lagen.

Het is een eilant van de Karpatifche

zee, en een der Sporaden. Hetieittuf-

fchen deilanden kandia en Rhodus , en

van d'uitterfte Oofter hoek van het

eilant Kandia , vijftigh Italiaenfche, eri

zeven Duitfche mijlen, ten Zuide van
het eilant Nizaria.

Strabo fielt Karpathos vier hondett

ftadien van het eilant chalets, en ze-

ventigh ftadien van het eilant Kafos

:

welk Kafos Strabo twee hondert en

vijftigh ftadien van Kreta of Kandia

fielt : dies Karpathos, volgens Strabo ,

drie hondert en twintigh ftadien van
Kreta of'Kandia zou leggen , eene ftre-

ke van tien Duitfche, en twee derde

delen , of twee en veertigh Italiaenfche

mijlen.

Het heeft zeftigh Italiaenfche mijlen

in den omtrek , hoewel andere den om-
trek op zeventigh Italiaenfche mijlen

brengen. Strabo mackt het eilant Kar*

pathos niet meer als twee hondert fta-

dien inde ronte groot, eeneftreké van

ontrent vier en twintigh Italiaenfche

mijlen en een vierendeel.

' E Hét
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Het is een hoogh eilant , langwer-

pighvangeftalte, fmal, enftrektOoft

en Weft. Het rijft met zeer hooge ber-

gen , en doet zich van verre uit zee

hoogh op.
)

Het eilant Karpatbos wasbyouds,
volgens Strabo , cenTetrapolis of vier-

ftad,en had een gedenkvvaerdigen naem

T H O S.

De Zuithoek van Scarpanto, kaep

Pernija geheten , en de Zuithoek van

het eilant Kaxooï Kajfo, leggen recht

tegen malkandcren over,Ooft en Weft.

Het heeft verfcheide bequame en

veilige havens , en onder andere drie.

Aend'Ooftzijdeleit eene haven, Tri-

thamus by d'ouden , en nu Porto di

waervan ook de Karpatifche zee haren Triftano genoemt, welke door middel

Porcad

Forcach,

naem bekomen heeft. Eene dezer vier

fteden wert Nïfyrus genoemt , gelijkna-

migh met het eilant der üiifyers.

Pliniks daer en tegen wil , dat Nijy-

rtts gene ftad van het eilant Karpatbos ,

maer van het eilant Kalydine zy. Strabo

ftelt Nifyrus recht tegen over Leuce

Ac~fe, dat is , Witte-firant , een plaatle in

Libye.

Na de Zuidzijde des eilants , na by
j

zee , lagh wel eer eene grote en fraeie
\

ftad , Fianti genoemt : waer van noch
j

de puinhopen gezien worden. Men
wil, dat deze ftad in oude tijde Pofi-

dium genoemt was.

Dicht by de haven Triftano , na

't Welle , en by na in het midden des

eilants, hoewel meer na d'Ooftzijde,

leit een kafteel , en voorftad , ook Scar~

panto genoemt : daer in de overheit,

en d'inwoonders des eilants , die alle

Grieken zijn, hun verblijf hebben , en

nadeGriekfche wijze leven: want ge-

ne Turken woonen op dit eilant , als een

Kadi of rechter , die zijn verblijf op het

kafteel heeft, en dit eilant, van wegen
den Groten Heer, beftiert.

H et eilant heeft verfcheide hoge ber-

gen. Niet verre van de verwoefte ftad

Fianti, by na in het midden des eilants,

leggen de bergen Anchinata , Oro en

S. Elias, die zich van verre uit zee

hoogh opdoen.

Na 't Noorde leit een vruchtbare en

weelderige vlakte : daer de haven van

Agata tegen aenfehiet. Tuflehen het

Zuide en Noord - Wefte maekt dit

eilant een fcherpe hoek ofpunt , Capo

Sidro genoemt. Dicht daer by ver-

toont zich de bergh Comalo : alwaer

eertijts twee fteden lagen , Me?ietes en

Korachi. Van wegen deze twee fteden,

en twee andere , als Tuetho en Arkajfa
,

zou, zoo eenige willen, dit eilant op
Griekfch Tetrapolis, dat is, Fier-jfad,

genoemt zijn : hoewel het dien naem
lang voor den opbouw van deze fteden

had.

van eene klip of rotfe , die daer voor

leit, en Faria heet, gemaekt wort. Zy
wijkt met eenen boght of inham, in

j

vorm van eenen halve maen , inwaerts,

,' en is de ruimfte en veiligfte van alle de
' drie havenen.

Aen de Weftzijde leit eene have
Cbeatro , en gemenelijk Porto Grato of
Krato genoemt , die ook met twee
punten of hoeken in zee fchiet. Op ie-

der hoek ftont wel eer een kafteel of be-

muurtvlek : het een, op de Noorder-

hoek, was 1'huetbo , en her ander , op de

Zuider-hoek, Arkajfa genoemt : maer
heet nu S. Theodoro.

Aen de Noortzijde leit eene haven,

Porto Agatho genoemt , maer was eer-

tijts Cheatrum geheten.

In de ftuurmans zeeboéken vind men
de havens van Scarpanto aldus befchre-

ven. Anderhalve mijle, benoordede
hoek van kaep Pernija , leit aen d'Ooft-

zijde een fteil uitftekende hoek , ge-

naemt kaep Andemo. Evenom de hoek

is de port of haven Andemo , die een

grote wijde bay is. Daer binnen leggen

twee kleine eilandekens, daer achter

twee of driefchepen, met eentouaen

d'cilandcn vaft , veiligh en voor 3llc

winden befchut kunnen leggen.

Andemo is de fteile uitftekende

van deze bay.

Aen het Noordeind van Scarpanto

,

is eene zeer goede haven , Porto 'Malo

Nato of Porto Trifio Nato genoemt. In

haren mont leggen twee eilanden , die

het zien van het gat of ingang der ha-

ven beletten, 'ten zymen recht daer

voor is. De fchepen leggen daer voor

alle winden beichut,en kunnen tuflehen

beide eilanden doorvaren.

Tuflehen Capo Andemo , en Capo Per-

nifa, de Zuidhoek van Scarpanto, is

een redelikc goede haven, en overal

goede ankergront, op dertigh vadem
valgront.

De haven is van binnen niet meer *

als

Capo

hoek
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als twaélf vadem diep : dies het daer

quaet met de fchepen in te komen is

:

'tenzy meneene geftadigeZuide-wint

heeft: want hetiant is 'er heel hoogh.

Daer en boven heeftmen'er veleftiltej

en roffelen van winden.

Van wegen de grasrijke weiden j die

op ditcilant leggen $ voet het een gro-

te meenighte van groot en klein vee.

Daer houden quakkels, patryzen, en

ander klein gebeente, overvloedelijk

veel. Men heeft 'er ook mijnen van yzer

én marnier-fteen.

' In zee, onder dit eilant, wort bo-

venmate fchone korael gevifcht.

Zoo men de fabulen der ouden ge-

loven magh, zou Japetm , zoon van

den Hemel ofTitanen d'Aerde, by zijne

vrouw , de Nimf Afie , de zoonen ^

Heffer us , Atlas , Epimetheus , cnPro-

metheus op dit eilant gewonnen heb-

ben.

Andere willen , dat Proteas , de

zee-god , de grootfte Wichelaer öf

wacrzegger, en zoon vandenOceaen
en Thethys , op dit eilant zöu geregeert

hebben, na hy Pallene, eeneftadvan

Thejfalie, verlaten had : hoewel hy na-

maels daer weer na toetrok. Hier op
flaen de vaerfen van Virgilius , die in

Neerduitfch onrijm aldus luiden. In

de Karpatifche zeekolk van Neptuin ont-

hout zich de blaeuwe wichelaer Proteus.

Dees bezoekt nu weer de havens van Ema-

thie, zijnvaderlant Pallene. DeNimfen^

\

en zelfdeftokoude Nereus, eeren hem : want

die waerzegger weet alles wat'er is , en

wat aenflonts gebeuren zal. Want aldus

behaeghde het Neptuin , wiens onbefchoft

vee , en lelijke zee-gedroghten , hy onder

het water ter weide drijft.

Het eilant Scarpanto ftaet Onder ge-

biet van den groten Heer, die de Griek-

fche inwoonders door eenen Kadi doet

beftieren. Dees Kadi heeft evenwel niet

geduurigh zijn verblijf aldaer ; maer
komt'er alle drie maenden , doet dert

eilanders recht , en ftrafr de fchuldigen,

zoo de zake des vereifcht. Daer na be-

geeft hy zich weer na het eilant Rho-

dus , onder wiens Sanjak hy ftaét.

De Sanjak van Rhodus zend alle

jaerseen nieuwen overheitj die 's kei-

zers tollen of fchattingen invordert,

die by de Grieken vergadert worden.

Een bevelhebber alleen , en een vari yoya„
de minfte , wort van Konftantïnopolen , du iïoir.

na dit eilant gezonden, die een groot

en wreet gezagh over deze eilanders

,

de Grieken, voert.

Wanneer by wijle de galeyen van

Malta daer aenkomen, zoo zijn deze

eilanders gehouden hun opperhooft te

verbergen en behoeden: dewijl zy, by

verlies van hun goederen , en vryheit

,

ja leven, zijnen perzoon by den gro-

ten Heer zouden moeten verantwoor-

den.

Aen de, Noordzijde van Scarpmto-. Eilant

leit een eilant Sara of Stalita genoemt. Saraof

Het is tuflehen beide deze eilanden ruim
en wijd genoech voor de fchepen,'

die uit het Wefte daer door willen va-

ren. Maer aen d'Ooftzijde is het ge-

weldigh nau : en kan alleenlijk een
berk daer door , welke niet meer als

vier voet diep gaet.

Sctlita.

Eilant Kjfis,

HEt eilant Kafos of Kafus , alzoo

by Strabo , Ptolemeus , Plinius en

andere oude fchrijvers genoemt , heet

nu noch by de Grieken en Italianen

Kaffo , of Kaxo , en by eenigen ook
Kafo.

Het leid Zuid-Ooft ten Zuide^ en
Zuid-Zuid-Ooft acht of negen mijlen

yan het eilant Safrana , en twee mij-

len ten Wefte van Cabo Pernifa, de
Zuid -hoek van Scarpanto, en recht

tegen over Sint Theodoro , en Porto

Grato.

Strabo ftelt Kafos zeventigh ftadien

van het eilant Karpathos , nu Scarpan-

to , en twee hondert en twintigh fta-

ftadien van Samonium , d'uittèrftc Oof-
terhoek van Kreta of Kandia , en be-

groot het in den omtrek optachentigh
ftadien.

Plinius ftelt Kafus tuflehen het ei-

lant Kreta en Karpathus , dertigh dui-

zentfehreden van het eerfte, en twin-

tigh van het laeftc.

Op Kafos lagh wel eer ecne ftad van
een zeiven name.

E % Ka±
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EILANT KOS 3

.<g 4

JC*/w is heden flechts een blote rotfe

ofklip, en een vertrek en neftel plaet-

fen voor de Korfairen en zee-rovers.

Het had eertijts den overvloet van

honigh.

Strabo ftelt, rontom het eilant Kafbs ,

vele kleine eilanden , dié hy d'eilanden

der Kafiers noemt.

Benoorde Kaxo leggen twee grote

eilanden, met een klein laegh eilan-

deken , als een plat broot tuffchen bei-

de. Tuffchen het Wcftelijkfte groot

eilant, leiteen blinde klip onder water.

Eilant Kj>s , nu Lango of Stanfyu.

eenT"VOude naemvan dit eilant

,

--''der befte van d'\sfrchipel , wort
by d'oude Griekfche fchrijvers ver-

fcheidentlijk gefpelt of gefchreven , en

by zommige met een, en by andere

met twee letter - grepen : als Kos met
een langen o : of Koos , met twee let-

ter-grepen , en twee lange o : of Koos

,

met d'eerfte o kort , en d'aehterfte lang:

of Koos , met twee letter-grepen , en

twee korte oo .- uit welk laefte , door
het te zamen fmeltenvan twee kleine

oo , in een grote a , Kos ichijnt gefmeet

te zijn. Defgelijks heet dit zelve eilant

in het Nieu Verbont Kos.

By d'oude Latijnfchefchrijvers, ais

Cicero , Plinius , Mela en andere , wort
het eilant doorgaens eenparetyk Kos
gefpelt.

Het eilant Kos wert anders ook,
byouds, Karia oïKaris genoemt: als

ook Merope of Meropis en Meropeis ,

Ste,v

*r zy na de volken Meropen , die het Eufta

in oude tijden bewoonden : of na Me-
rope , zoon van Triope , of een der

dochteren van Atlas : gelijk men zcidt

het Kos zou genoemt zijn na Kos, doch-

ter van Merops.

Heden wort het eilant Kos , by de

Griekenen Italianen Lango, en byde

Turken Stankou , ofStancho, oïStan-

chie, enStango, en by d'onzen gebro-

ken Stanüo genoemt : welk Stango een

gebroken koppel-woort Ichijnt te zijn

,

t'zamen gefmeet uit Stin en Gio.

Het leic zeven mijlen, met zijn Zuid-

eind , beoofte het eilant Stampali*, tufc

fehert
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fchen het eilant Nifaria en Kalmine,

het eerfte ten Zuid-Oofte, en lacfte

ten Noord-Wefte, bezuide Capo Calono,

een uithoek van het vaft lant , op een af-

ftant van drie mijlen , en by na even

verre van C.Krïo, een andere hoek van

het vaft lant,en tegen over een grote bay

ofzeeboefem van het vaft lant, nu Golfo

diStantio, na dit eilant , genoemt, die

tuflehen beide deze kapen gelegen is.

Kos oïLango heeftyn de zee-kaerten,

het eilant Rhodos ten Oofte ofZuid-Oo-

fte , met d'eilanden Simia , Lamonia ,

Epifcopia^n Kartie tuflehen beide : ten

Noorde klein Afie , ofdehoekofkaep
Kalono of Petera , het vaft lant van

het lantfehap van Doris , ten Wefte
het eilant Kalamine , en ten Zuide Scar-

panto.

Het leit , volgens Meld , in d'Egee-

fche, of in d'Ikarifche of Karpatifche

zee , en onder Karia , een lantfehap van

klein Afie, vijftien duizent fchreden,(dat

zijn vijftien Italiaenfche mijlen ) vol-

gens Plinius, ten Wefte van Halikar-

naffus, eene ftad van Kar ie *

over eenen inham.

Strabo ftelt het eilant Kos zeftigh

ftadien van het eilant Hifyros , en

niet meer als veertigh ftadien, dat zijn

drie Italiaenfche mijlen en een groote

vierendeel , van Termerium , eene hoek
van Myndus, een zeeftad van Karie,

en nu Mentefe genoemt. Dies eenigen

willen , dat by Strabo miffchien het

getal van hondert ftadien door misflagh
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en tegen

zou uitgelaten zijn : want hondert fta-

dien , by de gemelde veertigh gevoeght,

zullen ontrent vijftien Italiaenfche mij-

len uitmaken, welke mate met dien van

Plinius over een zal komen. Doch men
heeft te weten , dat Strabo miflehien

den naeften afftant of wijte , tuflehen

het eilant Kos , en het vaft lant van klein

Afie of Karie, heeft willen uitdruk-

ken 5 mier Plinius dien afitant en tuf-

fchen-wijte verder genomen heeft.

Het eilant is langer als breet, en heeft

in de lengte, van het Oofte tot het Wef-
te , veertigh Italiaenfche of tien Duit-

fche mijlen.

Strabo begroot het eilant , in den om -

trek , op vijf hondert en vijftigh fta-

dien , eene ftreke van ruim achtien

Duitfche , of twee en zeventigh Ita-

liaenfche mijlen. Onder de later fchrij-

V'ers, begroot Theuet den omtrek op
vijf en dertigh Franfche mijlen , eene

ftreke van een en twintigh Duitfche

mijlen.

D'aeloude ftad der Koiers was by Srai

ouds, zoo Strabo fchrijft, K^iftypalea Kos

genoemt , en wert op eene andere plaet-

fë bewoont, hoewel van gelijke ook
acn zee.

Daer na verhuifdende Koiers, om
oproer, na die ftad, welke, by zijnen

tijt , aen de uithoek Scandaria lagh , en
noemden dezelve, gelijk het eilant heet,

Kos. Het welk zich toedroegh, vol-

gens Diodoor, op het derde jaervande

hondert en derde Olympiai , dat is, op
het drie hondert en zes en zeftighfte

jaer, voor des Zalighmakers geboorte.

Deze was toen gene groote ftad ; maer
defraeiftevan allegebouwt, end'aen-

genaemfte voor de genen te zien, die na

dit eilant quamen toevaren.

Boven de ftad Kos lagh een plaetfc

of lantftreke Termerurn genoemt.

Plinius ftelt, op het eilant Kos , eenen

bergh Prion.

Scandaria was een uithoek of kaep strak,.

des eilants, aen de Weftzijde, tegen

over Termerium (een kaep van Myn-
dus , eene ftad in klein Afie) gelegen

,

op een afftant van veertigh ftadien van
eikanderen.

Aen de Zuidzijde lagh een uithoek,

Lakter by Strabo , en by Plutarchus La-

ceter genoemt , zeftigh ftadien van het,

eilant Nifyros.

By de lantftreke Lakterium lagh

eene uithoek , Halifarna genoemt.

j
Aen de Weftzijde lagh Vrekanum ,

I en eene vlek Stomaline , twee hondert

ftadien van de ftad Kos. Stomaline is

zoo veel gezeit, als een meiraen zee,

daer door zijn water in zee valt.

Ontrent ten tijde des Zalighmakers strab

ftont, in de voorftad van 7Cw,een Eskula-

pium, ofeen tempel van den berughtcn

aelouden znsEskulaep,d\e zeer beroemt,

en met vele opper-gifteiï opgepröpt

was.

Daer was ook een wout van Ekttla- dïo.

pius , daer in Publiüs Türullius , een

Roomfche raetsheer, en een van Ju-
liits Cefars dootflagers , de

\

bomen had

om verre doen houwen , tot opbouw
van fcheeps-tüigh en fchepen.

Antonim had dezen Türullius , die

E 3 zijn
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zijn vrient was , aen keizer Augujlus '

overgelevert , den weiken de keizer

deed doden.

De hedendaeghfche ftad , nu ook,

ais het eüanc , Lango of Stankou, en

by d'onzen gebroken Stantio genoemt

,

leit aen zee, ineen grote inboght of

inham, meteen naeuwen ingang, op

een luftige vlakte , doch aen de voet van

bergen. Zy is fraei bebouwt , en wort

volkrijk bewoont.

In den boght van Stantio , is het goet

leggen voor de fchepen , op zes en ze-

ven vademen , hoewel de fchepen ook

met een tou aen het lant kunnen valt

gemaekt worden : doch leggen'er voor

alle Noordelijke en Wefte winden

open.

Porcachi noemt de hooftftad des ei-

lants Arangea,cn fteltze aen'd'Ooftzijde

by het ftrant. Zy heeft in het midden
een meir of poel , die des zomers uit-

drooght. Men ziet in de ftad op-vele

plaetfen puinhopen, ftukkenen brok-

ken van marmere pilaren, beelden, en

andere aeloude gedenktekenen van ou-

de gebouwen , die den ouden ftaet en

heerlijkheit, en luifter der oude ftad

genoechzaem te kennen geven.

Aen den zeekant, by de haven , ftaet

cenkafteel, met zeer lage en onweer-
stok- bare muuren. Het kafteel is door eene
hor

- gracht van het dorp afgefcheiden , en

door eene zeer Traeie muur , welke met
vele ronde en vierkante torens ge-

fterkt is , die het kafteel zeer fterk

maken: gelijk het ook, op het jaerze-

ftien hondert en drie , tegen de galeyen

van Maltha en Napels weerftant bood.

Voor het kafteel is eene fraeie en gro-

te plaetfe , beplant met Oranje en ande-

re boomen. Men ziet'er noch boven de

poorte, de wapenen van S.Jan van Je-

rufalem. Van binnen befpeurt men noch
voor vele huizen hunne kruizen, met
eenige wapenen van byzondere luiden

,

die genoechzaem doen blijken, dat dit

eilant eertijts onderde Kriftenen ftont.

De haven is, tuffchen het vlek en

kafteel, zeer groot en veiligh: maer
ganfeh bedorven door eenen zantbank

,

die aen den ingang of mont opgewor-
pen is: dies men nu daer niet in kan als

met zeer kleine fchepen. De grote fche-

pen en galeyen houden zich op de ree,

welke een zeer goede ankergront heeft.

of LANGO.
Daer is eene kerke aen de maeght

Maria gewijdt, welke de hedendaegh-
fe Grieken Gergopiku noemen , dat een

gebroken naem van hetGriekfch woort
Gligoran fchijnt te zijn, dat zooveel,

als verhoor haejligh , gezeit is

.

Op dit eilant is eene plaetfe Hera-

klis nu by de Grieken genoemt , dat

zoo veel als Herkules zeggen wil
j

dewijl Herkules aldaer, volgens ver-

hael en geloof der inwoonders, zou ge-

woon t hebben. Veilight heeft Herkules

toen aldaer gewoont , toen hy deze

plaetfe verdelghde , en koning Eury-

pilus , tot ftrafte en in weerwrake van

zijne roveryen , het leven benam.

Men toont'er noch een andere plaet-

fe, die de Grieken Pili noemen, dat

miffchien een gebroken naem van

Peleus is, vader van <^Achilles , die

eertijts op dit eilant woonde.

Dicht by de ftad is een bron of poel, porcl

die des Zomers uitdroogt, en Lambi
genoemt wort.

Het ganfeh eilant is vlak 5 maer ten

Zuide heeft het hoge bergen, daer op
wel eer drie bemuurde dorpen of ka-

ftelen lagen , als Pietra , Chenia en Pili.

Boven op de vlakte van den bergh

Vicheo , lagh wel eer een fterk kafteel,

Peripato genoemt , dat vele water-bak-

ken had. Aen de voet des berghs is een

bron Sfandio genoemt : waer van de

vliet Sfandano zijnen naem bekomen
heeft. In het midden der vlakte of velt

fchieten alleen twee kleine bergen of
heuvelen op , waer uit d'edele bron
Likajli, nu Apodomaria genoemt, zij-

nen oorfprong neemt. Neftens deze

bron leit een dorp , met eenige molens,

en vyvers ganfeh van marmer-fteen,

waer door de plaetfe boven mate acn-

genaem en luftigh is.

Het eilant is, door de quaetaerdig-

heit der lucht, zoo Porcachi getuight,

meeften tijt woeft en van volk ont-

bloot.

Het eilant Kos is vruchtbacr, en

braght in oude tijden goeden wijnen

voort : gelijk het ook nu noch treffe-

lijke wijnen geeft: waerom het ook,

zoo eenigen willen, Kos zou genoemt

zijn : dewijl de drie letteren van het

woort Kos of Cos , zoo veel in 't Latijn

bcdieden , en zeggen willen , als wijn

van goede kleure , reuke en fmaek

:

want
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want de letter C bediet Celor of kleure,

en 0, Odor ofreuke , en S, Sapor offma-

ke, welke hoedanigheden en deugh-

den in treffelijke wijnen vereifcht wor-

den: zoodanigh de geen is , die op de-

ze plaetfe valt.

3- Van het eilant Kos was d'aeloude
s en vermaerde Griekfche arts, Hippo-

}
°. krates, zoo Strabo en Vilnius getuigen,

geboortigh, die ten tijde des Pelopon-

nefchen oorlogh, lang voor des Zaligh-

makers geboorte, gekeft heeft, en in

zijnen ouderdom van hondert en vier

jaren overleed.

Dees Htppokrates wort gezeit aldaer

,

uit de toegewijde genezingen, aller-

meeft d'artzenye van leefmaet geoef-

fent te hebben : want op het eilant Kos

,

alsook in verfeheide {ledenvan Grie-

kenlant, wasbyouds eene gewoonte,

taferelen of berden in de tempels op te

hangen, en de zelve aen dien God toe te

wijden, dien zy de geneezing van hunne

ziekte toefahreven. Op deze taferelen,

of berden , ftonden de hulpmiddelen

en genezingen uitgedrukt, waerdoor

en op wat wijze de kranken van hunne

ziekten genezen waren , ten einde die

anderen, wanneer zy acn een zelve

ziekte quamen ziek te worden , tot

naright en beterfchap zouden kunnen
dienen.

In dezen zin fchrijftook Plinius al-

dus. Hippokrates heeft d'artzenye in

het licht gebraght. Delvijl het nu eene

gewoonte "Was , dat de genen , dievan ee-

ne ziekte verlofi ivaren, in den tempel

van dien God hetgeen, dat geholpen had

,

cpfehreven , zoo "Wort gezeit, dat hy

die dingen zou uitgefcbreven hebben

,

teneinde namaels de gelijkenis zou dien-

ftigh zijn. Na nu de tempel (zoo Varro

by onsgelooft) verbrant T»as , had Hip-

pokrates die artzenyegeoejfent , Tvelke op

Griekfch Klinke heet.

Men vind noeh zoodanige tafere-

len , waer op in oude tijden zulke ge-

nezingen gefchreven waren. Een mar-

mer tafereel, onder andere, is wel eer

in den tempel van Eskttlapius te Rome
gevonden, meteen Griekfch opfehrift

der genezing, dat aldus in 't Neer-

\
duitfeh luit.

Wanneer Julianus bloet Van boven op-

gaf, envanmenfehen verlatend»as , be-

ledichde zich de God te komen , en met
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honigh drie dagen te /pijzen : en hy "toert

gezont , en quam opentlijk en belees

dankbaerheit voor den volke.

Buiten de ftad ftaet, in de voorftadj

noch een klein huisje, dat Hippokrates,

by zijn leven,volgens beright en verhael

der Griekfche inwoonders , toequam.
By dit huisje is een fontein of fpring-

bron , met een marmere kolom i daer

by is ook een poel of meir.

In den aenvang dezer eeuwe ver- P°r«ch.

fcheen aldaer een boven-mate grote

(lang , die het vee verflond. Éenige

waengelovige inwoonders hielden dien

(lang voor de dochter van Hippokra-

tes , welke zy zeiden eene toveres , en

noch in die geftalte by 't leven te zijn.

In den tempel Eskulapium , die in de

voor-ftad Kos ftont, was de fchildery

van Antigonns , door Apelles gefchil-

dert : want van dit eilant was de be-

roemde fchilder Apelles geboortigh ,'

die hierom de Kous of Koufche Apel-

les by Ovidius genoemt wort. K^Apel-

les heeft gebloeit ten tijde van de Mace-
doonfehen koningh Alexander de Gro-

te } van wien dien alleenlijk wilde ge-

fchildert zijn.

Ook was'er de fchildery van Venus

Anadyomene , dat is, Opgedoken, dewijl

Venus, zoo d'ouden beuzelen, uit het

fchuim der zee, in hare geboorte , quam
als opduiken: welke nu (zeidt Strabo)

aen den God Cefar te Rome toegewijde

is, wydende keizer Augufius aen den

vader deze grontlcghfter van deffelfs

geflaght toe. Plinitu gedenkt ook des

in de volgende woorden.

De Goddelijke Auguftus heeft Venus
,

uit zee opkomende , in de kapel van zijne

vader Cefar toegewijd* , welke Ana-
dyomenegenoemt Wort.

Men zeit, dat Apelles hetbeeltofde smb.
fchildery van Venus , op zijn fterven , Pli »-

onvoltoit zou gelaten hebben , daer Qh'iu'

toe niemant te vinden was , welke het

voltoien wilde.

Simus , een aeloude vermaerde Sm&
arts, was ook op het eilant Kos ge-

boren: alsook Filetas, te gelijk een

poëet en woorden-zifter, die ten tijde

van Filippus en Alexander , koningen

van Macedonië, gebloeit heeft, en leer-

meeftervan Ptolemeus Tiladelfos , lant-

vooght van koning Alexander , was*

Men zcit, hy zoo rang van lichaerm

W»S„'
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was , dat hy loot dacr aen moft doen
,

om niet door gcwclt des wints , ten tij-

de van ftorm en onweer , weg-gerukt te

worden.

Strabo. Jri(lo, die den Pcripatifchen Filo-

foof gehoort heeft , had Kos ook tot

zijn vaderlant. Dees zou , zoo het ge-

rught loopt , door de hitte der zonne

,

welke op zijn kael hooft feheen, geftor-

ven zijn.

Strabo mackt ook Theomnefttts, een

Pfalmift, een inboorling van Kos.

Een valkonet-fcheut beoofte de ftad

,

iseeneree, op vijf , zeven en tien va-

dem waters : hoewel de gront niet wit

is. Bewefte de haven leit een lage hoek,

met twee meulens daer op : waer van

eene drooghte wei een halve mijle in

zee afftrekt.

Defchepen, die uit den Zuide ko-

men, en tuflehen het eilant Stantio,

en Capo Krio , een uithoek van het vaft

lant.door willen,hebben deNoordhoek,

van wege de drooghten , te fchuwcn.

Ten Noord-ooftc van het eilant

Stantio , en dicht onder het vaft lant

,

leggen d'eilanden Stikti, en byd'onzen

d'Ezels eilanden genoemt.

Bewefte het eilant Stantio leit een

ander klein eilant, Capra genoemt : tuf-

fchen welk en het eilant Kallemeno , an-

ders Kalmo, tegen de hoek van Kalmo ,

een goede anker-gront op vierentwin-

tigh of dertig vadem voor de fchepen is.

By het eilant Kos ofLango , tuflehen

de fteden Myndus (nu Mentefe) en

Bargylia , ftellen Strabo , en Stepha-

nus , een eilant Karyanda , met een

poel van een zelven name , dat de Ka-

ryandiers bewoont hebben. Van dit ei-

lant was Scylaxy een aeloude Griekfchc

hiftorifchnjver, geboortigh.

CHyndus lagh op het vaft lant , tuf-

fchen d'aeloude ftad Halikamajftts , nu

Caftel di S. Petro genoemt , en tuftchen

Bargylie.

Suhi,

ofeze

eiland

Eilan

Katy

da.

Eilant ^Qfyros^ nu f^Qfiiria.

Strabo.

HEt eilant, by d'ouden Nifyros, en

te voore Porphyris geheten , wort

nu noch gebroken Nifarix en ook Nifa-

ra genoemt.

Niz,aria leit tuflehen het eilant Kosoï

Lango , en Epifcopia, twee mijlen ten

Oofte van het eerfte , en twee ten Wefte
vanhetlaatfte, en twee bezuide het ei-

lant Galy.

Strabo rekent Nifyros onder d'eilan-

den Sporaden, en Stephanus onder de

Cykladen. D'eerfte begroot het inden

omtrek op tachentigh ftadien.

Strabo fielt het eilant Nifyros ze-

ftigh ftadien, dat zijn twee Öuitfchc

mijlen , Noordwaerts van het eilant

Telos , en ook zoo verre van het eilant

Kos , en achter een eilant van zeven fta-

dien in den omtrek , dat voor Knidus

leit, een ftad van het vaft lant van Do-

ris , in Karie gelegen. Plinitu ftelthet

twaelf duizent en vijf hondert fchreden

van Knidos.

Het is een langwerpigh,ront, hoogh,

en fteenigh eilant , en heeft meenighte

van molen-ftenen, die het den gebuur-

volken verfchaft.

Het had by ouds eene ftad vaneen
zelven name , en een haven , warme
baden, en eenen tempel sznNeptuin.

Men zeidt, dat het eilant Nifyros,

een brok van het eilant Kos zy : dacc

by d'ouden een fabel voeghden: te we-

ten, Neptuin zou, wanneer hy Polybo-

tes , een der reuzen , vervolghdc , een

ftuk met zijnen drietant van het eilant

Kos afgebroken, en dat op hem ge-

worpen hebben : van welk afgewor-

pen ftuk het eilant Nifjros ontftacn

was , dat onder zich den reus Polybotes

had leggen : hoewel eenigen zeggen ,

dat hy onder het eilant Kos zou leggen.

Hierom, en te dezer oorzake, zou
het eilant ook Nifyros genoemt, en

van de Griekfche woorden Neo, en Syro

gefmeet zijn : welk eerfte ik z,Tt>em,

en laefte ik trek , betekent : dewijl die

eilant , wanneer het met Neptuins drie-

tant afgefneden was, zich den zwem-
menden of weghgaenden reuze Polybo-

tes na zich trok.

Anderen houden Nifyros voor een

Fenicifch woort : want by de Feni-

ciers, van wien deze fabel zijn herko-

men en oorfprong heeft, betekende

Nijferoth , waer uit Nifyros gefmeet is

,

een brok of ftuk. D/es Nifjros zoo
veel zou gezeit zijn, als een brok of

afgefneden deel van het eilant Kos.

Het eilant Nizaria heeft gene haven,

als

Sm

Boft
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als alleenlijk aen de Noordzijde een

kleinen inboght: daer het dicht aen de

wal, dertigh en zes en dertigh vadem

41
diep isi Homeer gedenkt het eilant

Nijyrosi beneffens Karpathos en Ka-

fis,

Eilant Tatmor, hu Taiinb,

HEt eilant Patmes of Pathmos , van

over ouds by de Grieken en Latij-

nen genoemt , wort nu noch, volgens

beright van alle hedendaeghfe fchrij-

vers, by de Grieken en Turken , en in

de zeekaerten, gebroken, Patino gehe-

ten : dies willen eenigen t'onrecht ,

dat Patmos , nu Palmofa zou genoemt

zijn : daer nochtans Palmos , ten Zui-

de neffens Patmos leit, en nu Palmofa

heet.

Pathmos, of Patino , is een van d'ei-

landen Sporaden , in d'lkarifche of E-

geefche zee gelegen.

Het eilant Patmos leit vijf Duitfche

mijlen ten Zuide van het eilant Santos.

Andere ftellen het veertigh Italiaen-

fche mijlen ten Wefte van het vaft lant

van klein Afie , en zoo verre Zuid-

Weft van het eilant Samos , dertigh ten

Zuide van Nikaria , zeftigh ten Oofte

van Paras en Naxos , en zeftigh ten

Noordc van Amurgos.
\

Het eilant Patmos heeft in den om-
trek of ronte vijf en twintigh Italiaen-

fche mijlen , hoewel andere dien op zes

en dertigh Italiaenfche mijlen begroten,

en eenigen ontrent op acht Franfche

mijlen.

Het is niet ront van geftaltc , noch

vierkant ; macr ongelijkzijdigh , ter

oorzake van d'oncffe uitftckende hoof-

den , kapen en bayen. Het leit niet zeer

hoogh uit zee 5 doch is overal fteilcn

rutfigh.

Het heeft eenige luftige bergen of

heuvelen, die zoo hoogh zijn , dat

zy van verre uit zee kunnen gezien

worden.

;. Het ganfeh eilant is vruchtbaer van

tarruwe, en heeft overvloet van al-

lerlei pluk-granen.. Het is rijkelijk met
wijnbergen, vijge, limoen en oranje-

bomen voorzien , en geeft ook ge-

noechzaem koren , tot behoef der in-

woonders : indien zy het flechts zich

tegen de ftroperyen der Korzairen,

zoo Kriftenen , als Mahometanen ,

bevrijden konden , die dik wils deze ei-

landers komen beroven. Andere daer stoke-

en tegen fchrijven , dat het gehcellijk
ven '

onvruchtbaer is , dewijl het ganfeh

eilant niet als uit klippen of rotfen be-

ftaet: maerdat evenweid "inwoonders
zeer rijk zijn, naerdien die, onaenge-

zièn d'onvruchtbaerheit des aertrijks,

op het Kriftendom koophandel drij-

ven , inzonderheit op Ankona, ecne

ftad van Italië, daer dikwils fchepen

van dit eilant aenkomen.

Defgelijks fchrijft Krufus, dat de

Kaloyers of Griekfche gecftclijken van
het groot kloofter, horen en wijnber-

gen hebben ; hoewel het eilant on-
vruchtbaer is, en geen koren noch .

wijnen geeft. Doch meer geloofs ver-

dient Georgirens voornoemt , als oogh-
tuige.

Het heeft zeer bequame havens , die

het doen bewonen : hoewel het nu
zoo volkrijk niet is , als in voorige tij-

den, als blijkt uit de meenighte van
grote puinhopen en bouwvallen. De
befte haven van dit eilant, en van de
ganfche Archipel, is beneden of voor
de ftad Patino , aen de Weftzijde na
Naxos toe, en wort doorgaens Scala.

by hetzeevolk genoemt, dat zoo veel

als zee-fteiger gezeit is : ter oorzake van
eene fteene fteiger of kay , bcquaem om
fchepen te laden en loffcn. Zy ftrekt

Noord-Ooft en Zuid-Weft, is groot en
ruim, en leit voor weer en winden, door
befchut van drie of vier kleine eilanden,

bevrijt: welker grootfte recht Zuide

ten Oofte van de haven leit. In deze

haven quam de Venetiaenfche vlootj

geduurende den laeften oorlogh van
Kandia, gewonelijk overwinteren. Veri
fcheide drooghten leggen by of onder
dit eiland, dies men die met de fche-

pen niet te na moet komen.
Behalve deze heeft dit eilant meet

andere havenen : want een weinigh

om de Zuid-Weft , is noch eene goede
haven : in welker gat of inkomen een

hoogh eilant leit.

Tuflchen d'eene en d'andere grote

F haven
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haven der ftad , leit een klein eilant

,

ontrent vier voet boven water. Zuid-

Ooft ontrent anderhalve kabels lengte

van dit eilant, leit een blinden klip

acht voet onder water. Recht tegen

over het groot eilant, en Zuid-Ooft

van het klein eilant voornoemt , leit

een andere blinde klip onder water,

en niet meer als drie kabels tou lengte

van eikanderen. Tuflchen beide va-

ren de fchepen door. In het voor by

zeilen kan men de groente van de

drooghte zien.

Langs den zeekant ftaen niet als Ma-
gazijnen , daer de koopluiden hunne

koopwaren inleggen : want zy ver-

trekken zich zelfs in perzoon des nachts

op het hoogh deseilants, daer het ka-

fteclis.

Phocas. NefFens de haven Scala leit een ganfch

volkomen vlek Phocas genoemt , zon-

der inwoonders. Men ziet'er noch on-

der d'oude puinhopen eene kerk ftaen

,

welke men zeidt, ten tijde van S Johatt-

nes d'Evangelift, gebouwt te zijn. Men
toont'er ook een zeker flagh van een

leflenaer ofpreekftoel: alwaer men zeit,

dat S.Johatmes zou gepreekt hebben.

Merike is een vlek , wiens nabuuiïge

heuvelen met wijnftokken beplant zijn.

Leuk.es is een vlek, met een kafteel

gefterkt , tot een vertrek voor de ge-

nen, die in de wijnbergen arbeiden.

Het heeft overvloei van verfche vifch

,

uit een na-by-gelegen meir.

Myrfini is een vlek, en alzoo van we-

gen de mecnighte der myrte-boomen
genoemt , die aldaer ontrent groeien.

Daer is een bron met zeer treffelijk wa-

ter: welk de Grieken Hagiafma, dat

is , Heilige bron, noemen.

S. Nicholas is een vlek , en alzoo na

eene kerke genoemt, welke aen dien

heiligh wert toegewijdt : defgelijks het

vlek S. Georg of S. Joris , daer een be-

quame water-plaetfe voor de fchepen

nu P A T I N O.

de Turkfche Korfairen aenge-

Merike.

Leukes.

Myrfini,

S. Ni-
cholas.

is , om verfch-water in te nemen,

riatys Twee Italiaenfche mijlen van daer,
Giaios. leggen de puinhopen van eene oude

ftad , Platys Giaios nu op Griekfch

genoemt : maer is met ftruiken , en

heefters van boomen bedekt, die de

hedendaeghfe Grieken Koumara, en

doude Grieken Komaros noemden.
Dit gewas draeght vrughten , als aert-

bezien, maer groter.

Turkolimnionos , dat is , Turkfche ha-

ven, is alzoo genoemt; dewijl dit dorp

veel by
daen wort.

Tuflchen deze plaetfe en de haven

Scala , deed onlangs zeker rijk koop-

man , met name Nicholas Mathas, tot .

Livadi , eenen toren ftichten : naerdien

deze eene bequame plaetfe tot wijnber*

gen en viiïchery is.

Agrio Livadi heeft voor haer een ei. Ag

lant S. Thekla leggen , met eene kleine Li'

kerke daer op , aen dien heiligh toege-

wijdt.

De haven Sapfila heeft ook voor Sap

haer een klein eilant leggen, met eene

kerke daer op, aen S Lukas gewfdt.

De haven Grikou wort door het Ga

eilant Tragonife of bokken eilant, te

gen alle winden befchermt.

De haven Biakopii isvermaertdoor Dia

zout-putten , die den Kaloyers tocbe- ri -

horen. Neffens deze haven iseeneftei-

le rotfe van eene zeer grote hooghre ,

die d'inwoonders Synops , na zekeren

toveraer , noemen , die ren tijde van
S. Johannes , volgens verhael des volks,

in een gtoot hol van die rotfe zijn

verblijf zou gehad hebben : welk hol

zy geloven , dat noch by duivels zou
bezoght worden : want als zy t'ee-

ner tijde eenen man by een tou, uit

nieusgicrigheit , neerwaerts in dit hol

lieten zakken , om te zien , wat daer in

was,zoo haelden zy hem doot weer op.

Meloi leit een Engelfche mijle van Melo

de haven ScaU. Aldus hebben wy dit

eilant rontom gelopen , met de zce-

dorpen en havens te noemen.

De binnenlantfche vlekken zijn de Uw
volgende : Livadi.

Vagie is een vlek, dicht met wijnftok- vagit

ken en vijgeboomen beplant. Defge-

lijks Megalocampos, dat is gezeit, Groot'

velt : dat daer en boven een vifchrijk

meir heeft.

Hagio-Theophanes , dat is, S.Theo-^^
phanes,is alzoo na eene kerke genoemr, phant

welke aldaer door Chrifiodoulos ge-

bouwt wert.

Sazoufa leit dicht aen zee : waer by sazoi

hete water - bronnen zijn , dienftign

tegen vele ziekten.

PatwoslVdnes

'

Boven mate is het eilant

vermaert en beroemt, onder de Krifte- vangc

nen , door de balüngfchap van den ^M
Evan- bannc
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Evangeliften Apoftel Johannes, zoon i

ge dorpen dragen, en betonen groten

van Zcbideus, en broeder van Jakobus, aendaght aen deze plaetfe. Zy zeggen

die van zijne vifïcherye door den Za- j
aldaer een vijgeboom te zijn, wiens

lighmaker geroepen, cnnamaels door vijgen uit de natuur de merken van het

keizer Domitianus, opditeilant, om het Griekfch woort AVox.etAu^is , dat is ,

woort Gods , en de getuigenis van Je- Apocalypfis , hebben. Dicht by de Grot

fit: ChrJlus ,
gebannen wiert : alwaer

hy d' Apokalypjïs of Openbaring zagh,

welke hy aldaer ook volgens

vatte overlevering der eilanders
,

een gat ofipelonke , Santo Grotto ,

een

in

dat

is , Heiltge fpelonke , op Italiaenfch ge-

noemt, zou gefchreven hebben.

Deze Grotto of fpelonke is in eene

rotfe , aen den zeekant gelegen , en

ontrent drie mosfehet-fcheut opklim-

mens hoogh , langs een moeielijken

wegh. Zy is ontrent zes fchreden lang

,

en vijf breet , daer men by zeven trap-

pen neerwaertsinkhmt.

Op de linke zijde van de fpelonke

ftaet een klein gebouw of vertrek ,

daer in gemenelijk vijfof zes Kaloyers,

ofGriekfche geeftelijken , hun verblijf

hebben , en alle daeghs miife of dienft

doen.

Aen het gewelf van de; zelve rotfe

is een gat , daer in men zeidt S Johan-

nes zijn hooft geftoken had , om de

ftemme des Hemels te hooren.Een wei-

nigh verder zietmen aen het zelve ge-

welf een grote klove offplete , welke

de ftemme in het openen der rotfe

maekte j en door de welke Johannes de

gezighten der Openbaring zou gezien

hebben.

Ook wort , door eene vafte overleve-

ring, byd eilanders gelooft, dat hy al-

daer desgelijks zijn Evangelie, op ver-

zoek der inwoonders , zou gefchreven

hebben, die op zijn vertrek, na een

verblijf van zeven jaren op dit eilant,

hem geperft hadden in gelchrift na te

laten , wat zy geloven zouden. Waer
op hy acht dagen langer gebleven was,

om zijnen jongeren het Evangelie voor

i te dichten, dat zy opfehreven. Zyvoc-
gen'crby, dat, wanneer hy het werk

begon, een grote donder en aertbe-

vingontftont: waer op, ziende na den

Hemel, hy deze woorden in 't Griekfch

Iprak EV a§%vj yjv ó ^óy©-
, dat is, in

den beginne Tvas het Ivoort.

Daer ftaet een klein kloofeer, on-

der opzight en beftier van penen Ka-

loyer. D 'inwoonders van de nabuuri-

to , of fpelonke , is een ftcne doop-von-
te of bekken , daer in Johannes gezeit

wort
, gedoopt te hebben. Men zeidt,

dat in dit klooftcr de hand van een
lijk getoont wort, \velker,nagclen uit-

waffen , als aen de hant van een lcven-

digen menfeh, en na eenigen tijt weer

aengroeien , fchoon zy afgefneden zijn.

Zoo de Grieken zeggen , zou dit de

hant van S. Johannes zijn , daer mee hy
zijne Openbaring gefchreven had: doch
de Turken houden die voor de hant van
cenen van hunne profeten.

Boven op den top van de rotfe is sok-

een groot vlek by 't kloofter : welk be-
ov

'
''

ter na een kafteel, ais na een verblijf

van geeftelijken gelijkt. Gewonelijk
zijn in dit kloofter wel hondert en vijf

Kaloyers.

By het kloofter is eene zeer fraeic

kerke , verrijkt met zeer vele kaffen

van heilige ovcrblijffelen. Men heeft al-

daer klokken : welke zeer zelden in

Turkye gezien worden: dewijl der zel-

vcr gebruik door ganfeh Turkye verbo-

den is : gelijk die ook nergens dan daer^

en op den bergZ.iW,gevonden worden;

Men leeft het leven van dezen S. Jo-

hannes in zeker boek , welk op den

naem van Prochorm (een leerling van

hem , en die tot Diaken gekoren wiert)

uitgaet , dat algcmecnlijk op Patmos

noch ten huidigen dage gelooft wert. In

dit boek wort, onder andere, gemelt,

hoc d'eilanders , op d'cerfie komfle van

Johannes aen dit eilant , alle afgodiften

waren.

De naem van Cynops de toveraer is,

tot op dezen dagh, byal het volk be-

kent , dien Johannes tot twecmael toe

in zee geworpen had : maer hy zou ten

tweede male in eene rotfe verandert

zijn , welke nu noch zijnen naem voert.

Langs de haven wort een terpen- stok-"

tijn-boom getoont , die zeer oud ichijnt ll °v°"

te zijn. Zoo d 'overlevering der eilan-

ders gedraeght , zou van dezelve plaet-

fe de toveraer , die met zijne valfche

leere de waerheit vanS.Johannes traghte

te vei"bij(leren,van boven neer in zee ge-
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fmeten , en in een ftenen beek veran-

dert zijn : welk in zee onder water ge-

toont wort.

De bevolking en bcwooning des ei-

lants , zoo als het zich nu bevind , wort

zekeren chrifiodoulos toegefchreven

,

die ten tijde vanden Grieklchen keizer

i^Alexius Komnenus , ontrent op het

jaerduizent, leefde.

chriftodottlus was een abt van La-

tros , en had onder zijn gebiet twin-

tigh kloofters in klein Afie , neffens een

groot meir, ontrent anderhalve dagh-

reizen van de ftad Efefen gelegen.

Dees, uit overlaft van de Turken, wel-

ker maght toen geweldigh 'm klein Afie

toenam , verzoght verlof van den kei-

zer Alexius , om een kloofter op het ei-

lant Fatmos te ftighten. Na hy dan der-

waerts zijne goederen en huisgezinnen

overgebraght had , ftichte hy een kloo-

fter , dicht by de haven van Nefiia , nu

RouTvali genoemt. Maer wanneer hem
die plaetfe niet aenftont,en (zoo d'ovcr-

levering gedraeght,) door een gezight

en ftem des hemels gewaerfchauwt

was, verliet hy dat kloofter, enftich-

en KLAROS.
te een ander op den hooghften oort des

eilants, en verfterkte het met een fterk

kafteel , en omringde het met hoge

en fterkc wallen. Ook deed hy aldaer

eene kerke ftichtcn.

D'inwoonders , die hier en daer ver-

fpreit op het cilant woonden, ver-

zoghten verlof , om hutten neffens

het kloofter te bouwen, tot beter be-

fcherming en verdediging , in geval

van eenigen fchielijken aenval, door

de zeerovers.

By verloop van tijt, wierden deze

hutten in fraeie huizen verandert , en

groeiden door welvaertvan neeringen

koophandel tot eene grote ftad, ten

getale van acht hondert huizen, wel-

ke by rijke koopluiden bewoont wier-

den , die op alle geweften handel dre-

ven. Maer de veelvoudige verande-

ringenen rampen, die aldaer ontfton-

den, hebben den voorigen luifter en

glans der plaetfe verduifterr : waer

door de koopvaerdy - fchepen in vif-

ichers boten verandert , en d'inwoon-

ders tot d'uitterfte armoede vervallen

zijn.

Eilanden Koraften , nu Kjuftie of oJrkliden.

T"\ 'Eilanden Korajienby Plinius , en

•r-" by Strabo Korafien , worden nu

Krufiie genoemt.

Strabo ftelt de eilanden Korafien ,

tuffchen het eilant Kos (nu Lango ,) en

tuffchen Fatmos , en Plinius tuffchen

Pathmos , Lebint'hos , en Leros : al-

waer nu in de zeekaertcn d'eilanden

Arklidi en Arhud, anderhalve mijle

Noordwaerts van het eilant Lero
, ge-

ftelt worden.

Tuffchen het eilant Fatmos en Lan-

go , leggen verfcheide andere eilan-

den , als Klaros , of Kalmine, Lero

drc.

Eilant KJaros , nu Kjilamo OÏKjilmim.

H Et eilant, by d 'ouden Klaros ge-

• noemt, heet nu Kalamo of Kalle-

tneno, en Kalimnè , of Kalmine , en an-

ders ook Kalimno.

Het leit, met zijn Zuidhoek , Zuid-

Weftten Wefte, drie mijlen van Ka-

lonia , een kaep van het vafte lant van

klein Afie , en ontrent anderhalve mij-

le ten Zuid-Ooftevanhet eilant Lero
,

en drie ten Wefte van het eilant Kos of

Lango , en tuffchen beide.

Het heeft veertigh Italiaenfche of

tien Duitfche mijlen in den omtrek.
Mag»"- Het heeft zeer hoge bergen : van

welker kruin de RudEfefev, in klei»

^yffie, kan gezien worden ; hoewel

twintigh Duitfche mijlen van daer ge-

legen.

Aen d'Ooftzijdc des eilants leit een

oude ftad , welke , door d'oude gebou-

wen , haer voorige heerlijkheit te ken-

nen geeft.

Aen een inham leit ook eene ftad

Kalamo, als het eilant, genoemt. Aen
de Weftzijde valt een riviere met zout

water , Vathiolo genoemt , in een in-

ham : alwaer ook eertijts een oude ftad

lagh , als aen de vervalle puinhopen te

befpeuren is.

Aen de Zuidzijde leggen twee ha-

vens:
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vens:daer by aen lant een grote fpelonke

is: W2er uit een waterrijke bron fpringt.

Om de Zuid-Weft-hoek van Kala-

mo , kit aen de Weftzijde een heel

hoogh cilant, en by na zoo hoogh,

als heteilant Kalmo zelf: en inzonder-

heitis het aen de Zuithoek uitflekènd

hoogh : maer aen de Noordzijde loopt

hetlaegh neer. Achter diteilant is een

goede haven van tien of tvvaelf vadem

diep , voor de fchepen , tegen alle win-

den , die daer veiligh in en uit kunnen

komen. Aen het zelve eilant ftaet een

kleine kapel, daer voor den zee-man

verfch water te bekomen is: gelijk op

het groot eilant,aen de Zuidzijde,brant-

hout.

Aen de Zuid-Ooftzijde van het ei-

lant Kalmine , en de Zuid- Weftzijde

fteenrotfen en fteilten gezien

van het eilant Lango
,
leggen tüffchen

beide drie kleine eilanden , die , van

wege hunne onvrucLtbaerheit,woeft en

onbebouwt gebleven zijn. De zeelui-

den noemen die op gebroken Ita-

liaenfch Kaprajes ,
(anders Capra,) ter

oorzake van de mcenighte der wilde

bokken en geiten , die daer op hou-

den , en , in het voorby varen , langs de

45
worden.

Aen den zeekant is een fraeie bron.

Miflchien is dit het eilant , dat d'ou-

den , als Ptolemeus , Plinius , en CMela^

met een Griekfch woort Polyegos, dat

is , veel bokken , noemden. Hoewel
andere willen, dat Polyegos, nuPoly-
kand.ro , of Falkonaria , of Poligufa,

of Polagufa zou genoemt worden.

Plinius ÜdtPolyegof, tuflchen d'èi-

landen i^Amorgos en Phyle , en Mela^
tüffchen het eilant Scandille en Scya-

thos.

Vier mijlen ten Zuid-Oofte van het

eilant Kalmine , en dicht onder het vaft

lant, benoorde de kaep Kolona , leg-

gen,zeer hoog en boven water, alle d'ei-

landen Suchi, en anders by d'onzen
d'Ezels eilanden genoemt. Tüffchen

deze eilanden, en het vaft lant, is goe-

de anker-gront voor de fchepen.

Voor het vaft lant van klein K^4jie
, jaffos.

na het eilant Kos cnKaryandaftdtStrabo

een eilant jajfos , welke eene haven en
ftad had.D'inwoonders leefden by ouds
meerendeels uit zee , by den vi(ch-

vangft : maer het eilant heeft een barre

en onvruchtbare lantftreke.

Eilant Leros , nu L ero,

T T Et eilant by ouds Leros ofLeria, en
•^ * nu Lers , leit ontrent anderhalve

Duitfche mijle Noordwaerts van het

eilant Klaros of Kalamine , een grote

mijle Zuid-Ooftwaerts van het eilant

i^frklidi, en eens zoo verre Zuid-Ooft

ten Zuide van het eilant Pathmos : hoe-

wel andere Lero tien Franfche mijlen

van Patmos ftellen. Strabo ftelt het ei-

lant Leros tüffchen d'eilanden Lebint-

hos en Pathmos.

Het heeft, in den omtrek, ontrent

dertien Franfche of achtien Italiaen-

fche mijlen.

Het is onvruchtbaer vangront, en

berghaghtigh en vol marmer-ftenen

:

hoewel andere het vruchtbaer maken.
Het Noord- Weft-eind van Lero is

hoogh en fchor lant , met een over-

ftekende hoek , en fteile zwarte klip :

maer het eilant is van binnen groen.

Het heeft een kafteel i op den top

van eenen bergh , die de haven tegen

déKorfairen of vrybuiters befchermt.

Beneden leit een vlek : waec van de

meefte inwoonders Grieken zijn, diÊj

naden voorgang der eilanders vaaPa-
tino, zich meer op de fchipvaert, en
koophandel leggen, als op het bebou-
wen van hun dor lant. Daer groeit

meenighte van Aloès-hout.

Het eilant Lero heeft drie havens

:

maer die bezuide de Noorderhoekdes
eilantsleit, is de befte: daer in de fche-

pen voor alle winden befchut leggen.

De haven, aen de Zuidzijde, wort
Le, genoemt.

Voor deze haven leit een tamelijk

groot en hoogh eilant , dat aen het

Zuid-eind laegh afloopt, en flecht in

het aenzien is.

Doude Leriers of inwoonders des

eilants, waren, zoo Strabo getuight,

voor quaetdoenders berught. Waer
om,by den zelven Strabo,zeker aeloude

Griekfche poëet Focilides aldus van

hen fchrijfr.

De Leriers zijn qiiaet , niet dees, noch

die ; maer alle : behalve Prokleis : eri

Prtkleis is een Lerier.

F 3 Na'



$6 AMORGOS, PËINÉ, &c.

Na Leros ftelt Plinius een eilant Ciny-

ra , nu Zmira en Zenara genoemt.

Buiten of beweften het eilant Lero

leggen drie zwarte klippen, als zui-

kcrbroden van geftalte , in het aenzien.

Eilant Amorgos , nu éMurgos oïéMorgo,

H

Ssyl

Et eilant , by d' ouden Amorgos of

Amurgcs , wort nu noch Morgo
of Murgo genoemt : Het was by ouds

,

volgens Plinius , Hypere , en eertijts Pla-

tage , maer by zijnen ti^t Amorgos ge-

heten : hoewel het ook den naemvan
Pankale en Pfychia voerde.

Het eilant Amjrgcs was een, van
a Strab. d'eilanden a Sp raden of b Cykladen , en

plian."
had by ouds drie fteden, als Arcejïne

,

Minoa en Egiale : wacr om het ook
Tripolis, dat is, Drie-Jladop Griekfch

genoemt werr.

Het eilant Margo leit ontrent tien

Duitfche mijlen Z uid-Ooftwaerts van

het eilant Vehs, recht Oott van het ei-

lant Mclos of Mtlo , op een afftant van

ontrent twaelfmijlen: heeft ten Noord-
Wette het eilant Naxus of Nixia , en

ten Zuid- Wette het eilant Nio , by na

opeen gelijken afftant van drie of vier

mijlen: want zoo verre leit de Zuid-

hoek van Msgo, ten Oofte, van de

Noordhoek van Nio.

Strabo ftelt Amorgos by d'eilanden

,

Leria en Lebinthos : van welk eerfte het

ontrent zeven of aeht mijlen ten Wefte

leit.

Het eilant ftrekteinde lengte Zuid-

Weften Noord-Ooft, en heeft, aende

Noord-Weftzijde, twee bequame en

veilige anker- plaetfen : want over al is

een fchoonc groot.

Aende Zuidzijde is een haven, met
tweeeilantjesdaer voorgelegen: ach-

ter de welke drie ofvier fchepen inde

haven ten anker kunnen komen.

K^imorgos had onder de Kriftcnen

ceneftad van een zelven name, welke

rot een bisdom opgerecht was.

Na dit eilant was by d'ouden een ze-

ker flagh vanpurpere verruwe, Amor-
gis of Amorge

,
genoemt , en na die pur-

pere verruwe zekere Amorginifche kle-

den. Andere willen, dat d'Amorgini-

fche kleden alzoo nadeftofte, en niet

na die verruwe genoemt wierden: want
door het woort Amorgis verftonden

d'ouden een koftelijke ftoffe, als fijn

dundoek of kamerdoek, of zijde, of

krifp , of diergelijk , dat ook Byjfos by

hen genoemt wert. Want Amorgis ,

was , volgens Suidas , iet als gekaert

of geheekelt vlafch gelijk, of als zij-

de , welke op dit eilant plagh te watten.

Drie mijlen ten Zuide van Morgo^
en vier ten Noord-Wefte vznStampa-
lia , worr een eilant Morgo-Pulla in de

zeckaerten getoont.

Porcachi ichijnt dit of het voorigh

eilant Amurgofpoli te noemen , het

welk hy zeidt, dat eertijts Brupore gehe-

ten was.

Het heeft tachentigh Italiaenfche

mijlen in den omtrek,en rijft ganfeh met
bergen op ; maer is evenwel bebouwt
en beplant.

Het heeft drie havens , als de haven

van Santa, Anna, Kales, en Katapla.

De bergen, ten Wefte gelegen, zijn

zoo hoogh niet , als die ten Oofte leg-

gen. Dit lager gedeelte wort by de Grie-

ken Katomerea genoemt.

Aen zee ftaet een kloofter van Ka-
loyers of geeftelijke Grieken.

Van her eilant Amorgos , of ei- !

gentlijk van de ftad Minoa, op o/-
!

morgos gelegen , was Simonides , d'ou-

de Griekfche jambifche dichrer, ge-

boortigh : die, naer men zeidt , d'ecr-

fte, onder de Grieken, debequaemfte

lierdichter was , om de menfehen te

doen fchreien : gelijk hy ook hettreur-

dicht of treurfpel zou uitgevonden heb-

ben.

i

Eilanden , Teine, Levataoï Lebinthos.

T> Enoorde het Noordeind van het

-'-'eilant Morgo, en ontrent vijf mijlen

ten Wefte van het eilant Lcro , leggen

drie of vier eilandekens. Het Wefte

-

lijkfte , dat een hoogh en ront eilant is,

als een zuikerbroor , heet Veine of
Porno. Het heeft ten Oofte een lang ei-

landeken leggen, daer tuflehen beide

de
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de fchcpen niet door kunnen varen

Daer beoofte leggen noch twee of drie

eilandekens , Levata , óf Levita , en

Leuta genoemt.

D'eilanden Levata hebben twee

zeer fchoone havens , voor een verle-

gen zeeman. Aen de Zuidzijde van het

Weftelijkfte, is een grote inboght , die

in het gat eenzwarte klip heeft leggen.

Tuffchen het lange eilant voornoemt,

en tuffchen LevatA, kunnen de fche-

pen deurzijlen.
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Het eilant Leuta öf Levita , wert

by d'ouden, Libinthos of Lebinthus

genoemt j dat Pli?iius tuffchen- d'eilan-

den Leros en Koraften , en Strabo tut
fchen Amorgos en Leria ftelt.

TorcAchï ftelt neffens het eilant Leva-
ta , het eilant chinera , en anders Ze-

nara, en by Plinius Cinyra genoemt i

dat hy na Lebinthos en Leros ftelt. De-
ze eilanden zijn onbebouwt, en wor-
den van geen menfeh bewoont: maer
daer houden eezels op.

Eilant AfydeA\ nu Stampa/ia.

HEt eilant, Aftypalea by d'ouden,

als Strabo, Ptolemeus , Stephanus

,

en Plinitts , wort nu noch gebroken

by de Grieken, Italianen enTurke n

Stampalia oiStampalea genoemt.

Stephanus ftelt twee eilanden , met

den naem van AfiypAleA : te weten, een

eilant AftypaleA hout hy voor een der

eilanden Cykladen, en het ander ftelt

hy tuffchen het eilant Rhodus , en Kreta,

nu KandiA.

Doch men zou het een en ander

AftypaleA , voor een en het zelve eilant

kunnen houden : naerdien Strabo , Pto-

lemeus en Plinitts , niet meer als een

eenigh eilant , en geene twee, met den

naem van AftypAlea ,
gedenken ; alhoe-

wel Ptolemeus AftypAlea in de Myrtou-

fche,en Strabo in de Karpatifche zee

plaetft : want voor de Myrtoufche

zee , volghdc aenftonts de Karpati-

fche zee. Ook verwerren d'oude fchrij-

versde grenspalen van deze twee zeen

door malkandcren.

Het eilant Aftypalea wert alzoo ha

Aftypalea , moeder van Anceus, ge-

noemt, dien Neptuin by haer gewan.

Aftypalea was een dochter van Fenix

,

welke, als ook haer zufter Europa , Fe-

nix , zoon van Agenor , en broeder

van Kadmus, by Peremides, dochter van

Eneus, geteelthad.

{.Aftypalea wert , wanneer de vol-

ken Karen het bezaten , Pyrrba ge-

noemt : daer na Pylea , en daer na op
Griefch Theon Trapeza , dat is , Goden

tafel, van wegen deffelfs bloemrijk-

heit , of van wegen eenen bergh , die

een zelven naem had , en op dit eilant

gelegen was.

Stampalia. leit zeven mijlen * bc-

weftehet Zuid -eind van het eilant Kos

oïLango , en ontrent vier mijlen Ooft-

Noord-Ooft van het eilant Namfia.

Strabo ftelt het eilant Aftypalea ,

acht hondert ftadien van het eilant

Chalcia , en Plinius een honderc en vijf

en twinghduizentfehredenvan Kadis-

kus, eene ftad van het eilant Kreta of
K AndiA , die oo k den omtrek op zeven

en tachentigh duizent fchreden, dat zijrt

acht en tachentigh Italiaenfche mijlen,

begroot : dien Porcachi daer in volght

:

hoewel andere den omtrek niet meer
als op zeftigh Italiaenfche mijlen bren-

gen.

Het eilant is niet zeer hoogh , noch
doet zich van verre uit zee zeer

hoogh op : want het kan van verre niet

meer als zeven mijlen weeghs gezien

worden.

Het vertoont zich van verre, met
beide einden, hoogh, en in het mid-
den laegh , als men van 't Zuide komt.

Plinius noemt Aftypalea, het Afty-
palea van eene vrye ftad.

D'Aftypaliers of oude inwoonders

des eilants , hielden den allerheiligften

Achilles voor eenen God : gelijk ook
op de Noorder-hóek een kapel ter eere

van hem opgerecht was.

Het eilant Stampalia is vruchtbaer

,

voet zeer treffelijke pacrden, en heeft

eene goede viffcherye. Op dit eilant

leggen verfcheide dorpen.

D'Allerprijzelijkfte {lekke-hoornen Plinius;

of alikruiken, worden op het eilant

Aftypalea gevonden.

Bezuide Stampalia leggen 'twéé ei-

landen , daer achter een haven is , in

welke de fchepen , zoo aen d'Ooft als

Weftzijde , voor alle winden op een

fchoo-
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fchoonen anker- gcont bevrijt leggen.

Aen de Noordzijde van Stampalia is

van gelijken een haven.

ïuflchen de twee eilandekens, be-

zuide Stampalia , leit een klip onder

water , welke de fchcpen in het varen

fchuwen moeten.

Beoofte Stampalia leggen meer

eilandekens, daer goede ree voor de

fchepen is. Ook leggen bezuide Stam-

palia, niet verre van de wal , eenigc ei-

landen , daer de fchepen over al kun<-

nen doorzeilen.

Safrania. Twee mijlen Zuidwaerts van Stam*

palea , leit een hoogh en klippigh ei-

lant Safrania: en bezuide Safrania

,

schrofi. een eilant Schrofi , daer geen anker-

grontisj dewijl het flechts dorre klip-
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pen zijn. Noord - noord - ooftwaerts

van Safrania , leit een eilant S. Zevan :

tuflchen beide Schiron : en meer na

'tWefteen bezuide Stampalia, een ei-

lant Groft.
Plinim ftelt een eilant Plate* ze-

ftigh duizent fchreden , dat zijn vijf-

tien Duitfchc mijlen, van Ajlypalea
,

dat miflchien de klip of eilant Placht

ofPlacedah, welke zes of zeven mij-

len daer bezuiden in de zeekaerten ge-

ftelt wort.

Acht en dertigh duizent fchreden

van Platea , ftelt hy Kantin* , daer na

Az.ibintha, Lanife , Tragea, Pharma-

cufa, Thechdra, chalcia en Kalydna:

daer na het eilant Karpathm, nu Scar-

panto.

S.St ;,

Sch i.

Plu

PI*.

Het eilant Ifyrie, nw^QJ^rie.

H Et eilant Ikarie oïlka ria, (een van

dcCykladen, of Sporaden) wort al

-

zoo by d'oudc Grickfche en Latijnfche

fchrijvers,als Ptolemeus,Strabo,ea ande-

re geheten : hoewel Stepbanus, Plinim

en MeU het Ikaros noemen : gelijk het

ook noch heden Ikarie of Nikarie, by

de Grieken en Turken, heet.

ikarie, of ikarus , wert anders ook
Ichthyufa of Ichthyoejfa , en Makaris

,

en Doliche by ouds genoemt.

Ichthyufa is een Griekfch woort,

en zoo veel als vifllgh gezeit , van wc-

Bocliart. Sen ^cn overvloct van viflehen. Def-

gelijks leggen eenigen het woort Ikarm
vifllgh uit, en houden het voor een

lenicifch woort , gefmeet van L-kaure

,

dat vifch-eilant gezeit is.

Het eilant ikarie , zoo Strabo ge-

tuight, wert alzoo na ikarus , zoon

van Dedalus, genoemt, die op dit eilant

uit de lucht neerviel , wanneer hy den

vader in het vluchten , na zy beide van

het eilant Kreta
, (heden Kandia) met

waflche vleugels waren opgevlogen,

verzelfchapte. Maer dewijl hy den

rechten koers niet hield, en te hoogh
na de Zon opvloogh, zoo quamen de

wieken , als het wafch door de hitte

fmolt, neerwaerts te druipen. 'Maer

de vader Dedalus ftreek op Kuma neer

,

als de poëet Virgilius in zijn zefte boek
van Eneas melt.

Na dit eilant ikarie wert ook de

I

voor, of om en by gelege zee, d'Ikari-

fche zee by d'ouden genoemt. Hoewel
de poëten zeggen , als onder andere

Ovidius, dat die zee den naemvan/ib-
rus , zoon van Dedalus, zou bekomen
hebben, ikarus , zeidt hy , heeft aen

d'lkarifche dateren de naam gege-

ven.

In d'lkarifche zee lagen » behalve

dit eilant , d'eilanden Samus , Kos , Ko-

rafiie , Patmos en ikarie.

TS^jkarie, of Nekarie , leit met zijne

Oofthoek van de Zuid- Weft- hoek

van Samos Weft-Noord-Weft , ontrent

anderhalve mijle , en Noordwaerts van

d'eilanden Fomiook anderhalve mijle.

Op de hoek voornoemt ftaet een to-

ren : daer een weinigh bewefte de fche-

pen, recht voor een zantbay, op zes,

zeven, acht en tien vadem ten anker ko-

men.

Het eilant Ikarie leit , volgens Stra-

bo, ten Wefte, tachentigh ftadien (of

twee Duitfche mijlen , en een halve)

van het eilant Samos, op ' t naefte : want

zoo verre leit Vrapanum , de Weder
uithoek van ikarie, van Kantharium,

d'uithoek van het eilant Samos , en

zoo wijt is de engfte overvaert tuf-

fchen beide deze eilanden. Plinim

ftelt ikarus zeventien duizent fchre-

den, dat zijn vier Duitfche mijlen,

en een vierendeel van het eilant

Naxqs.

Het



I K A R I E nu

Het is niet zeer breet , maer (trekt

zich verre in de lengte uit, en heeftin

den omtrek twintighDuitfche mijlen,

en , volgens Strabo , drie hondert (ta-

dien. Het is een zeer hoogh eilant , dat

men meeft door alle eilanden heen zien

kan, en leit in de lengte Ooft en Welt

uitgeftrekt.

Op dit eilant was by ouds een tem-

pel van Diana, Tauropolium genoemt:

en een (tedeken Eno'é : en een ander

Drakonum
y
gelegen aen eene uithoek

van een zelven name.

Het ganfch eilant is zeer berghagh-

tigh en vol rotfen : waer door aldaer

weinigh dorpen zijn j en niet groot.

Want niet een dorp heeft over de hon-

dert huizen.

De voornaemfte dorpen des eilants

zijn Kachoria, Stelt, en Mufaria. Ka-

choria heeft hondert huizen , en twee of

drie kluizen.

Steli is een dorp , vermaert door de

grote meenighte van note-boomen , die

aldaer groeien.

Mufaria is een dorp , met een kluis

en kerke: waer in d'overblijffelenvan

S. Theoktifies bewaert worden , die van
Lesbos geboortigh was, en noch by

het volk gehouden wort , op dezen

dagh mirakelen te doen.

Aldaer zijn op het eilant puinhopen

van eene groter (tad , als'er nu cene is.

De kerke (taet noch overeind , en voert

den naem van S. Hellens. Uit de fraei-

heitvan het bouwerk blijkt klarelijk,

dat deze kerke ten tijde der Griekfche

Konftantinopolitaenfche keizers ge-

bouwt zy. En alhoewel daer geen huis

hend noch ontrent (taet, zoo is er even-

wel een grote toeloop van menfchen

,

die na deze kerke uit aendaght ter bec-

vaert komen.

Behalve de drie dorpen voornoemt

,

is'er een groot getal van kleine gehuch-
ten , die hier en daer op de hooghten
en in de laeghten verfpreit leggen. Zy
zijn , ten aenzien van het getal der hui-

zen, ruimer van be(tek,als die van het

eilant Samos : want ieder huis is alhier

met zijn eigen hof en boomgaert om-
ringt: maerde huizen van Samos zijn

dichter by eikanderen gebouwt, en de
hoven en boomgaerden , op een verder

of groter afftant.

Het eilant van Nikaria ftaet onder
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den Turk , en in het kerkelijk onder

gchoorzaemheit van den aerts-biflehop

van Samos.

Het heeft gene haven noch ree voor

grote fchepen;-maer alleenlijk twee

kleine kreken voor kleine boten. D'een

is op Griekfch Ton Hagion Phoca , dat is,

Heilige Phoca, genoemt, na eene kerke,

welke aldaer aen S. Fokas toegewijdr is.

D'andere kreeke is Keramy genoemt,
die zoo ondiep en geweldigh vuil is,

dat de genen , die aldaer landen willen,

gedwongen zijn hunne boten of vaer-

tuigen na zich op lant te halen.

.

Een vierendeel mijls van Keramy , k*mvö-

leit een klein eilant Karavoftafi ge-
ftah "

noemt, daer een ree voor kleine fche-

pen is , Karavia geheten : daer de fche-

pen , by onweer, veiligh kunnen zetten.

Wanneer het mooi weer is, laden eri

ontladen de fchepen , in aller yl aen

het (trant van Nikarie , en vertrekken

zich alzoo weer van daer , uit vreze

voorftorm. .

Het ganfeh eilant is meerendeels met Aert des

bergen en klippen bezet , daer op den- cilams -

ne - boomen groeien. De dalen zijn

weinigh en kleen van omtrek
; zoo dat

d'eilanders, met grote arbeit en moeite ,

het weinigh korens , dat zy hebben t

uit zulken barren gront als breken : het

welk evenwel niet genoech is om d'in-

woonders boven een half jaer te voe-
den, dies zy 't overigh van buiten moe-
ten zoeken in te koopen ; inzonderheit

handelen zy op het eilant Scio koren te-

gen hout, als ook tegen botenen klei-

ne vaertuigen : welk hout zy van het

eilant Samos, en van de nabuurige plaet-

fen van Natolie brengen. Zy zijn zeer

ervaren in het bouwen van boten , en

kleine vaertuigen , die in zulken achting

zijn , dat zy by alle hunne nabuuren op-
gekocht worden. Zy verhandelen en

verkopen ook grote menighte van fcha-

pen en bokken : als ook verkens-

vleefch, wafch en honigh.

Op de bergen houden zy in 't wilt

fchapen en bokken , met groote mee-
nighten , doch (laen hen weinigh ga.

Daer zijn vele verkens : ook byen

,

die overvloedelijk veel honigh geven

;

maer de honigh is van gene grote waer-

de , ter oorzake van hare bittere fma-

ke , die de byen haer by zetten :

door het zuigen van hun voetfel

G uk



5 o IKARIE
uit de bladen van denne-boomcn.

Het prijzelijkfte en befte ding van

dit eilant , is de lucht en het water , die

beide zoo heilzaem zijn , dat zy den

eilandets een lang leven befcharen :

want luiden van hondert jaren dact te

zien, iscen gemeen ding: hoeweleen

groot wonder, ten aenzien van hunne

herde wijze van leven.

D'Eilanders gebruiken gene bedden,

om op te flapen: noch geen bed is op

het ganfefo eilant te vinden. De gront of

vloer is hun bed, en een koude fteen het

oorkuflen: en de kleren, die zy dra-

gen , is afliet dekfel, dat zy gebruiken.

Zy zijn evenwel alle zoo arm niet,

of zouden noch wel een bed kunnen

kopen. Maer de gewoonte heeft hen tot

het veraghten van bedden gebraght

:

als ganfchelijk overtolligh : gelijk zy

ook , wanneer zy na andere eilanden

reizen, het aenbieden en gebruik van

bedden afflaenen weigeren.

Wanneer zeker priefter van Ntka-

rïe op het eilant Santos quam , wiert

hy by die van zijne orde heufch ont-

haelt , en tegen den nacht hem
een bed aengeboden , om daor op te

leggen. Maer hy bedankte hem daer

voor , en floegh het af 5 zeggen-

de tot hen, dat d'aerde zijne moeder

was : waer van hy genen afftant wilde

maken : daer en boven was hy vervaert

ziekte worden, indien hy op eenen

bed zou leggen. Dies zy hem,wanneer

zy hem vrientfehap wilden doen , vry-

heit moften geven , om na zijne eige
J

s lants wijze te flapen.

Wanneer Jozef Georgirenes , aerts-

biffchop van Samos, teener tijde op

nu N I K A R I E.

zwangere

Nikaria quam om d eilanders te be-

zoeken, en hem de gewoonte van dat

lant onbewuft was, braght hy geen

bed met zich. Tegen den nacht, daer

hy éerft quam , eifchte hy eene kamer

:

maer zy zeiden, voor hem gene andere

te hebben , als daer hy eerft gekomen
was. Daer na eifchte hy een bed, doch
zeiden hem , dat de gewoonte des lants

niet te zijn. Eindelijk verzoght hy

ecnige bedlakens te leen, uit liefde'

of voor geit : maer hy kreegh niet,

als een vrouwen hemt
, gemaekt van

flechte Dimit.

Zy voorzien zich van geen meerder

klederen , als dewelke zy op eennaad

dragen , en aen 't lijf hebbén. Als die

verlieten zijn , denken zy om een nieu

kleet.

Tuffchen hunne gewonelijkc tijden

van eetcn vintmen niet een brok broots

op het eilant.Een wcinigh voor de mael-

tijt malen zy flechts vooreen maal ko-

ren met een hantmeulen , en bakken het

op een platten fteen , met vuur daer on-

der. Het gebakken meel, ofbroot, deilt

de huisheer in gelijke delen , onder zijn

huisgezin, uit: maer eene

vrouw krijght twee delen.

Hun wijn is altijt met een derdendeel

van water gemengt : en dien volgens

zeer flapen fleght. Wanneer zy dien

drinken , doen zy zoo veel , als hen

dunkt genoech te zijn , in een grote

kom , die dan rontom gaet.

DeNikariers, onder alle d'eüanders

van den ganfehen Archipel, bewaren

geenen wijn , om te verkoopen , noch

houden dien in houte vaten leggen ;

maer in lange potten, onder d'aerde.

Wanneer zy nu dien willen tappen,dan

boren zy een gat boven in het vat, en

trekken den wijn met rieten uit.

De'huizen zijn' et ongemeen flecht

,

en onkoftelijk , en met geen huisraet

geftoffeert : want men ziet'er niet in

,

als de blote muuren, en een hantmeu-

len , om koren te malen. Al het wei-

nigh, dat zy daer en boven hebben , is

onder d 'aerde verborgen : hoewel zy

dat niet zoo zeer uit vreze voor de

Korzairen , als uit eenegewoonte doen.

Zy houden met elkandercn gene

groter gemeenlchap verder , als wan-
neer zy, om kerkelijke pleghtigheden

of burgerlijke bezigheden, of op pu-

blijke tijden moeten by een komen. Op
andere tijden houden zy zich binnen het

beftek van hunne eige zaken. Van vor-*

mele bezoekingen , onderhandelingen,

en onthalingen , weten zy ganfch niet.

Indien zy,om d'eeneof andere zake,

hunne gebuuren moeten bezoeken ,

dan komen zy niet dicht aen de deure j

maer blijven op een groten afftant van

daer 'ftaen, en roepen hen luitskeels

toe. -Indien zy hen antwoorden, dan

/preken zy van de zake , daer om zy

quamen, en blijven op den zélven af-

ftant ftaen : uitgezeit wanneer zy ernfte-

lijk verzoght worden , om in te komen.

Deze wijze van «amen-fprake, op
een
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een afftant wort nieeftin't veit, enin :

de bergen gepleeght : want zy zijn zoo

fterk van keel en ftem , dat zy gewone-

lijk, op den afilant en verte van een vie-

rendeel mijle, met eikanderen fpreken 5

ja bywijle opeen gehele mijle: inzon-

derheit daer de dalen , tuflichen twee

heuvelen gelegen, de ftemme en geluit

fterker en krachtiger maken. Zomtijts

fpreken zy op een zoodanigen afftant

met eikanderen , dat hetovergaen van

het geluit der flemme, door de boghtige

dalen, een half vierendeel uurs tijt ver-

eifcht : evenwel geven zy befcheidelijk

eneigentlijk antwoorr, dat niet alleen-

lijk hoorbacr; maerook verftaenbaer is.

Het gewaet of kleding des manvolks

is een hemde , met een korte ryrok of

kazak daer over, tot aen de knien : waer

over zy des winters alleenlijk een kort

kleet, tot beneden de middel i aentrek-

ken. De fchoenen zijn Hechts van een

nuk dun koper gemaekt, dat na de ge-

ftalte en fatfoen van de voeten gebo-

gen is. Ieder is zijn eige fchoenmaker.

Het vrouw-volk draeght niet als

een fchort , doch zoo ruim , dat zy die

dobbeld, of driedobbelt, tot aen den

gordel , zamen fiaen , maer beneden

de gordel is die enkel. De priefters

flaen, tot groter eerbiedigheit, in de

kerke twee hantdoeken om de benen.

D'een is van hunne gewonelijk bonet

of muts, en d'andere van hunne gor-

del : dies zy de kerkendienften onge-

gordelt en ongedekt verrichten.

Onder alle d'eilanders van d' Archi-

pel, ftaen deze alleenlijk gene vermen-

ging met vreemdelingen , in het ftuk

van trouwen, toe: noch zy laten gene

vreemdelingen toe zich met hen te ver-

mengen. Want dewijl zyalle voorge-

ven, uit den keizerlijken bloede van

de Porfyrogeneten afgedaelt te zijn
,

zoo willen zy hun edel bloet met ge-

ringer niet bezoetelen , of zich met
Choruts , dat zijn boeren , vermen-

gen : want alzoo noemen zy alle d'an-

dere eilanders.

De Porfyrogeneten waren die van
koninglijken bloede , ten tijde der

Griekfche keizers, die alzoo van we-
gen het dragen van purper genoemt
wierden : want purper was,door ganfeh

Oofte, een merk van koninglijkema-

jefteit, en toegeftaen alleenlijk aen

prinfen van den bloede. Andere wie-

len, hoewel t' onrecht, dat zy Porfy-

rogeneten genoemt waren j na zeker

huis Porfyra genoemt: daer in de Griek-

fche keizerinnen haer gewonelijk op-

hielden.

Zy genieten een grote gelukzaligbeir

;

ten aenzien van hunne armoede, dewijl

zy niet van de Turken gemoeit worden.

Op zekeren tijt floegen zy eenen Ka~

diof richter, die derwaerts door den

groten Heer gezonden was. Wanneer
zynu gedaghvaert waren, tot verant-

woording van hunnen misdaet en la-

fter , bekenden zy uit eenen mont den

daet; maer wilden genen byzonderen

man noemen. Waer over de Turkfché

bevelhebbers , die dochten gene winft

noch glorye, met het ftraffen van zulke

ongelovigen te kunnen begaen , en alle

of niet een , indien men recht wou
doen , mofte ftraffen , hen, zonder hant

of vinger aen te raken , los lieten.

Sedert dien tijt heeft geen Turk
hen oit gemoeit. Zy nemen allen be-

denkelijk gelaet aen , om arm te fchij-

nen. Waer zy ook buiten het eilant

komen, achten zy het gene fchande

te zijn , aelmoeffen te bedelen. Zy
maken evenwel alle jaers een omflagh

,

tot opbrenging van drie hondert kro-

nen, voor den aerts-biflehop.

Zy worden beftiert door eenen Proe-

fti , by hen zelfs gekoren , die ook
hun Haratch, of hooftgelt, voorden
groten Heer invordert.

Aldus ftaet het nu met dit klein ei-

lant Nikaria gefchapen , dat het armfte

en evenwel het gelukzaligfte eilant van

alle d'eilanden der Egeefche zee is.

De gront is dor : maer de lucht

heilzaem. De rijkdom der eilanders is;

klein, maer hunne vryheit en veilig-

heit groot.

Zy worden niet met de tierannige

baldaetder Turkfché bevelhebbers ge-

moeit, noch metvervarelijke invallen

der Barbaren, en onbermhertigc zee-

rovers geplaeght.

Hun levens onderhout en kleding is

beneden den ftaet der bedelaers van an-

dere landen. De huizing is niet beter

noch köftelijker , als die van de beeften'

op het velt.

Het zijn luiden herten fterk vanlic-

gaem, en leven in 't gemeen lang. Zy
6 % leven-
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leven met zulken kleine voorzorge, als

ofzy nietvervvaghten eenen dagh lan-

ger te leven : want zy houden zich ver-

genoeght, met de tegenwoordige be-

hoeften en nootzakelijkheden der na-

tuur te voldoen. Zy leven eigentlijk,

gelijk men zeidt , van de hant in de

tant. Zy hebben wel weinigh , maer
ontberen evenwel noitiet. Hunne on-

kunde is zoo groot , ais hunne armoe-

de. Het verachten van hunne nabuurigc,

eilanders , en het verwerpen van zich

,

met hen in het verbont door trouwen

O s.

te vermengen , is een klaer bewijsre-

ken , hoe hoogh zy hunnen eigen ftaet

waerderen.

Bezuiden de hoek van Nikaria , leg-

gen d 'eilanden Fornoli of Fomi, dat

zijn ovens, van wegen degeftalte, in

het aenzien van verre , alzoo by het

Italiaenfch zeevolk genoemt: daerhet

voor de fchepen tuffchen beide goet

zetten, en uit en in te lopen is : want het

is'er achtien of zeftien vadem diep , mes
een khoonen gront over al.

Het eilant Samos.

D E naem Samos was in oude tij-

den aen drie eilanden gemein,

en aen eene ftad van Elis.

Het een eilant was Samos van Thra-

cie, en met een koppel-woort Samos-

thracie gebeten , in d Egeciche zee by

Thracie gelegen, en wort nu Saman-

drachi genoemt.

Het tweede Samos was tegen over

Epirus , by Itbaka, gelegen , en wort

by Homeer , op Griekfch Faipoloejfa ,

dat is . fteil, gebynaemt , en by Plinius

Sa-me, en heden Cefalnoia geheten.

Het derde , dacr wy nu van fpreken

zullen, was hetjonifch Samos.

Dit Jonifch Samos voerde in oude

strab. tijden verfcheide namen : want het

wert eerft byouds Parthtnias^ na den

vliet Farthenios , anders Imbrafos , ge-

noemt , wanneer de volken Karen het

bezaten. Het wiert namaels <^Anthe-

mis, daer na Melamphylus , en einde-

lijk Samos genoemt. Desgelijks fchrijft

StephamtSy dat Samos te voore Parthe-

nia
y Drytffa, K_sfthcmitfa y

en Melam-
phylus genoemt was. Ook melt Flmius,

dat Samos , volgens fchrijven van Ari-

Jloteles , eerft Parthenia , dacr na Dryu-

fa , daer na <^fnthemufa , Melanphyllos^

Cypariftia, Parthenoarufa en Stephane

geheten wiert.

Het eilant Samos wiert alzoo, na

zekeren in^eboornen helt Samos
, ge-

noemt.

Anderen houden Samos voor een

oud Griekfch woort, dat hoogh bc-

diet: want de oude Grieken noemden
een hoge plaetfc Samos. Defgcli)ks-g€^.

tuight Strabo , dat Samos alzoo van

wege dehooghtc genoemt zy : want

de Grieken , zeidt hy , noemden hoge
plaetfcn Samos. Ook waren alle de drie

eilanden van Samos hoogh gelegen , of
ftaken met hoge bergen op : defgelijks

lagh Samos , eene ftad van Elis, op ho-
' ge ftcenrotfeu. Of Samos wiert alzoo C(

genoemt na Anceus en Samia , doch- fa

ter van den vliet Meander.

Bocbartus, daer en tegen, hout Sa-

mos voor een Fenicifch woort , en

niet voor een oud Griekfch woort
$

dewijl, zijns wetens, het woort Samos^

nergens by d'oude Grieken in dien zin

genomen was.

De gebuurvolkcn en Grieken noe-

men dit eilant met den ouden naem nu
noch Samo , en de Turken Samos.

Samos is een eilant vandejonifchc

zee , en een van de grootfte en merk-
waerdigfte eilanden van d'Archipel.

Het leit veertigh ftadien (of vijf dui-

zent fchreden) van Trogilium, een uit-,

hoek des lants van Jonie ,
(nu GatoniJï y

oiCapo Tigrua, en in eenige zeekaer-

ten Capo S. CM.aru , en hoek van Figel-

lea, en van de boght van Efefen ge-

noemt) en zoo na met zijn Öofteind

aen het vaft lant van klein Afie^ézt men G

van de twee ftranden , op zommigc
plaetfen, clkanderen kan horen fpreken.

Deze nabyheit van het Öofteind van

Samos , tot aen het vaft lant van Ajie

,

maekt een enge zec-ftrarc van ontrent

zes Italiaenfche mijlen lang, en ner-

gens boven drie, of eene Duitfchc

mijle, breet, Demont van deze ftrate

wort by de Turken Dard-bogazy , dat is,

mont van de Jlraet, genoemt. Strabo

maekt deze zceftrate, tuflchen S-arnos,

en den bergh ofuithoek Mykale, op het

vaft
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vaft lant voor Tregylium gelegen , ze-

ven ftadien wijdt.

Het kit vijfDui.tfche mijlen Noord-
Ooftwaerts van het eilant Patmos of

Patino, en met zijne Zuid-Wefthoek

,

Ooft-zuid ooft ontrent vijf mijlen van

d'Oofthoek van het eilant van Nikaria ,

en met zijn Wefteind twaelf Italiaen-

fche mijlen van het eilant Nikaria. Stra-

bo ftelt K0.nth4.rium, een uithoek van

Samos , tachentigh ftadien van Drako-

num , eenc uithoek van het eilant ika-

rie of Ntkaris.

D'oude Griekfche fchrijvers begro-

ten den omtrek van Samos op ze-

ven hondett ftadien : Strabo op zes

hondert ftadien , en Plinius op zeven

en tachentigh duizent , en lpdorus by

Plinius op hondert duizent fchreden

,

die cerftemet de mate van zeven hon-

dert ftadien by na over een komen.
PorcAchï en andere hedendaeghfe

fchrijvers brengen den omtrek op
tachentigh Italiaenfchc of twintigh

Duitfche mijlen. Andere maken dien

(miflehien na den voorgang van Pli-

nius) zeven Italiaenfche, dat zijn ze-

ven duizent fchreden, eneenige, twin-

tigh Italiaenfche mijlen grooter.

Het ftrekt in de lengte van 't Ooftc

na 't Wede: doch is veel meer i;ont

,

als in de brete of lengte uitgeftrekt.

JBy ou.ds laghop dit eilant eene ftad

,

ook Samos genoemt , welker wallen

meteene gracht omringt was, die de

Ze biers of inwoonders van het eilant

,Lesbos , wanneer zy door Polykrates,

koning van Samos , met byftant der

jvlilefrers overwonnen waren , gekne-

velt gegraven hadden. Doch deze ou-

de ftad wiert door de Perfianen, on-

derkoning Darius, verwpeft. Herodoot

noemt deze aeloude ftad Samos, d'eerfte

van alle de fteden der Grieken en Bar-

baren. De bewoonde plaetfen, die nu op
Samas leggen, zijn meeft dorpen.

Aen den ingang of mont van de

ftcate, Dard-bogazy by de Turken ge-

noemt, leit langs het geberghtc tot

eenc ftrekc van eene vierendeel mijlsin

de lengte , en anderhalve in de ronte,

een plaetfc, daer d'acloudcftad Samos
ftont, welke noch merkwaerdigh is

door .sommige. overblijffelcn van de

lïiuur.e.n en puinhopen der oude ber-

ken:, .eq J^cede ftenen ,van .drie,, .vier,,

;
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enzommigen van vijf ellen lang: be-

j

neffens vele marmer-ftenen en pylaren

:

!
hoewel de Venetianen , wanneer zy

meefter van d'Archipel waren, vele

treffelijke ftukken van daer doen

j

voeren hebben. Maer heden mogen de

Grieken niet eenen ftcen verroeren

,

voor zoo veel , als zy daer mee bou-

wen willen : uit vreze van door de

Turken in de gevangkenis gefmeten te

worden , onder fchijn van eene fchat-

ting in die oude puinhopen gevonden te

hebben.

Op den zelven bergh , in bet mid-

den van een diepe en ruime fpelonke

,

ftaet éenc kerke ,
gewijd aen de maeght

Maria,wc\ke aldaer op 't hedendaegfeh

Griekfch , met den naem van Panagia

Spigliani , dat is., AUerheilighfie (vec-

fta Maria) van de fpelonke, bekent is.

Alle de Griekfche Samiers dragen

groten aendaght tot deze plaetfe.niet al-

leenlijk ter cere van de maeght Maria,
maer ook door betgeloof van vele mi-
rakelen, die aldaer zouden gefchietzijn.

Daer is ook een gemaekte.kanael of
waterleiding, lang anderhalve mijJe,

afgeleit uit eene lopende riviere, wel-

ke de lantftreke, in tijden van grote

drooghten, bewatert, en ook molcn.s

door harqn fterken ftroom .doet
;
pm-

.g,ien.

Dit water neemt .zijnen oorfprong

by een dorp 4ivhauts , en wort, doqr
het ontfangen van vele andere lpopen-

de wateren , breet en waterrijk ge-

noech , om den naem van eene riviere

te dragen Deze is de riviere, welke
d'ouden Imbrafus noemden.

Aen den bodem of voet van hetge-

berghte voornoemt, daer oud Samos

ftont, na Scirus toe, leggen de puin-

hopen van -eene oude haven voor ga-

leyen , welke de Samiers.np Tegani, dat

is, een vat, van wegc hare rontheit,

noemen.
Dicht by deze haven ftaet eenc klei-

ne kerke
, gewijdt aen S. NikoUs.

Maer is nu tot,eene fchuilplaetfe oftoe-

vlught van zeeluiden geworden, die

deze plaetfe byzonderlijk acndoen ,

om water uit een bron , dicht daer

by, te halen. Men hout'er altijtfchcr-

pen waght, een.byd.agh, en een by

nacht, om den naeften jlga , of nae-

ften/C^/beright te doen,, >yat fche-

G 3 pen
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pen in , of van waer zy komen , en

waer zy na toe willen. Zoo nu d'Aga

oïKadi van de komfte van eenige fche-

pen , door eenige andere boden , komt
te horen, eer de geen, die te waght

ftaet, de tijding brengt, zoo krijght

dees , tot ftraffe van zijne onachtzaem-

heit, zekerlijk vijf hondert ftokflagen

onder de ballen van de voeten.

Tegen over d'oudeftad Samos, on-

trent eene vierendeel mijls van daer

na 't Welle , leit nieu Samos , nu op
Griekfch met de namen van Megde
Chora, , dat is ,

groteftad, , bekent.

In deze ftad zijn zes Griekfche ker-

ken : doch eenige klein. De ganfche

ftad , en alle hoven daer ontrent , wor-

den met water van twee bronnen voor-

zien. D'een, die zoeter water heeft,

wort nu Platanos genoemt : d'ander

heet Meffaki.

Plinius fchijnt dezen een en bron

Gicarto, en den anderen Leucotbea

te noemen: mifichien na Leucothoe ,

dochter van Kadmus.

Aldaer hebben de voornaemfte lui-

den des eilants hun verblijf, alsd'acrt-

biffchop, Kadi , met drie of vier Turk-

fche huisgezinnen , en d'Aga met tien

of twaelf andere Turken.

Aen de Zuidzijde der ftad Megale

Chorea , leit een ruime vlakte , met

een half Griekfch en Latijnfch köppel-

woort Mega-locampos genoemt. Het is

de grootfte vlakte des ganfehen eilants

,

Welke, ter oorzake van den overvloct

van ftaende wateren , daer mee het ge-

duurigh overwatert wort, als een poel

is,engeen genot, maer grote fchade den

nabuurigen inwoonders toebrengt.

Het water van deze morafch ofpoel

ontlafcht zich door vier ftromen in

zee , ontrent anderhalve mijle van daer,

die verfch water genoech voor eene ge-

hele vloot verfchaffen kunnen. Doch
de zeekufte leit 'er zoo open , dat geen

fchip, als by een Noorde wint, aldaer

ten anker kan leggen.

Voor by deze vlakte, leit eengro-

te vruchtbare lantftreke , welke met
de riviere Imbrafus bewatert wort , en

aen het kloofter , op het cihnt Pathmos,

behoort: daer aen de zelve door zeke-

ren Griekfchen bouwmeefter gegeven
wiert , die , ftervende zonder kinderen,

alle zijne goederen aen dit kloofter

mackte,

Voor bydeze lantftreke leit op dénMity,

oever van den ftroom Imbrafus , een

vlek van ontrent twee hondert huizen

,

met eene kerke , en wort Mily , dat

is , Meulen genoemt

,

wegen devan

grote mecnighte der watcrmeulens

,

die den Imbrafus door zijne ftroomen

doet omgaen. Aldaer groeien limoe-

nen en orangie - appelen in zulken

overvloet, dat men vijfhondert voor

eene rijksdaalder kopen kan.

Weftwaerts van dit vlek leit, aen ^gen-

een boomrijken heuvel , Pagontas ,

het heilzaemfteen luftighfte vlek des ei.

lants.

Het heeft Ontrent drie hondert hui-

zen , en twee kerken. D'inwoondcrs

erneren zich met hantwerklêlen van

zijde ftoffen te weven.

Drie vierendeel mijls van Pagontas, sPa -,

leit Spatharci, een klein vlek van on-

trent vijftigh huizen, met eene kerke.

Dit vlek is door her maken van pek

vermaert , dat d'inwoonders na Mega-

le chore , te koop brengen.

Drie vierendeel mijls van Spatharei^y®

leit aen de zijde of voet van eenen heu-

vel een vlek Pyrgos, beftaende uit on-

trent twee hondert huizen , met twee

kerken. Aldaer valt de gcurigfte ho-

nigh.

Boven dit vlek leit een klein vlek,

of kolonie van Arnaouts of Albaniers

:

Want aldus noemen de Grieken en Tur- .

ken heden dezen landaert.

Anderhalve mijle van Pyrgos , nap^
't Zuide , leit een vlek of ftedeken Pla-m.

tanos , alzoo genoemt : van wegen de

meenighteder Platanus oï ahotn-boo-

men, die eertijts daer groeiden.

Dit ftedeken heeft ten minfte drie

hondert huizen , en twee kerken. De
lucht is'er byzonder goed : gelijk ook

mannen en vrouwen, in 't algemeen,

aldaer langer leven,dan op eenigeande-

re plaetfe des eilants.

De wateren daer ontrent voeden

overvloedelijk veel zekere vifch, cham-

pimons, eengrote hulpe en trooft voor

darmen, wanneer het woort totopen-

baer verlof van viflehen gegeven is.

Welk woort by hen op hedendaegfeh

Griekfch is , Anaxe to Libarintous.

Anderhalve mijle van daer , na

't Wefte , leit een vlek van ontrent po

twee hondert huizen, met twee ker-

ken,

Ma»
thacai
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ken, en is Marathaeampo, dat is, Venkel-

velt genoemt : van wegen den ovcr-

vloet van venkel, dat daer ontrent

groeit, en de Grieken ^Maratha noe-

men. Dit vlek leit tegen over het eilant

Pathmos , óp eenen afftant van veer-

tigh Engeifche of Italiaenfche , dat zijn

tien Duitfche mijlen.

Drie Engeifche mijlen van dit vlek

leit een kleine kluis , het kluis van

S. Joris genoemt , daer in twee of drie

kluizenaers van Patmos gemenelijk hun

verblijfhebben.

• Vijf Engeifche mijlen van Maratha-

campos , na 't Noorde , leit een vlek

Kajtany genoemt, van wegen de mee-

nighte der kaftanie-boomen, die daer

Ontrent groeien. Het heeft ontrent vijf-

tigh huizen, eneene kerke. Niet ver-

re van daer (het een huis van de H.

Drievuldigheit , daer in altijt twee of

drie kluizenaers, van het kloofter van

Patmos ± hun verblijf hebben.

Twee Engeifche mijlen van Kafidny ;

] leit een vlek Leka, van vijftigh huizen,

1 1 met eene kerke. Niet verre van Leka

ftaet een kloofter van S.Joris, eenhö-

fpitael of gafthuis voor de monniken

van den bergh Sina. Het heeft altijt vier

of vijf priefters , welke d'inkomften

des gafthuisga flaen, die voornamelijk

in wijn beftaen.

Hoger op de zijde of kant des heu>

I veils , en tegen over Leka , ftaet een

kloofter der monniken van Elias : lui-

den , die zich van alle wereltlijke be-

dieningen hebben afgetrokken , en

alle reizersmetalwatzy hebben, ko-

fteloos en fchadeloos onderhouden.

Zes Engeifche mijlen van daer, na

de zijde van Megaloc&mpos toe , leit

Karlovafy , de grootfte ftad des eilants

,

naeft Megalechore.

Zy leit aen den oever der zee , te-

gen over heteilant Scio , en tegen over

Siatsky, een kafteel van het vaftlant van

klein d/ie, en heeft ontrent vijf hon-

dert huizen , en vijf kerken.

D'inwoonders zijn de rijkfte van

cenige ftad op het eilant, ter oorzake
van hunnen handel ter zee, op Scio,

$wy?7fci,,en-andere .plaetfèn. Devoor-
naemfte koopwaren, die aldaar vallen,

zijn ajuyn , en muskaten wijn. Maer de

haven der ftad leit zoodanigh op de

NoonJc-wint, en de ree is zoo onvei-
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ligh voor eenige fchepen , dat de koop-
luiden genootzaekt zijn de fchepen

of vaertuigen op ftrant te laden , en al-

zoo die in zee te liepen en floten. Na
de reize afgeleit is , halen zy de fchepen

zonder vertoeven weer op het lant.

Drie Engeifche mijlen ooftwaerts fur^
van Karlovafy , leit cene ftad Furni , en

heeft ontrent twee hondert huizen ,

en twee kerken.

Vermaert is deze ftad door zekere

aerde potten of kruiken, en andere

vaten , die eertijts by de Grieken en

Romeinen zoo hoogh geaght, en by-

zonder na dit eilant Samifche vaten gc-

nösmt wierden. Hierom heeft ook de-

ze ftad den naeni van Furni, dat zijn

ovens, daer in deze aerde vaten gebak-

ken werden , bekomen.

Neffens deze ftad is een fontein j

die door haren ftroom een meulen doet

omgaen. Aen de hoöftbron ftaet eert

kerke j aen demaeght Maria gewijdt:

daer aen de ftedelingen groten aertdaght

betoonen.

By de ftad iurni begint een ry van

bergen , bedekt met boflehen , tot

eeneftreke van twintigh-Engeifche mij-

len verre. Deze bergen geven allerlei

flagh van hout , bequaem tot den huis

en fcheepsbouw , tot grote vermeer-

dering der inkomften van den Aga : ook
vele kaftanie -bomen. Het ftaet dert

gaenden en komenden man vry kafta-

nien te plukken , die d-aêi ©ver-vloede-

lijk veel groeien.

Op den top van dezen bergh lék

een vlek Vourliofe, een kolonie van

Vourla, welkeen kleine ftad by Smyrna

is. Hetheeft ontrent hondert huizen,ert

eene kerke. Het voornaamfte werk der

inwoonders , is hout te kappen, en pek

temaken.

Binnen een halve Engeifche mijle panagia

van deze ftad, ftaet een kloofter Pana- Tou -

gia Touphronta genoemt , daer in twaelf p ron"°

Kaloyers , of geeftelijke Grieken , zich

houden. Het gras ontrent dit kloofter

is , in de Lente , voor al het vreemt vee

vergiftigh. Dies wanneer een paert, van

een vreemde plaetfe , aldaer ter wei-

de gebraght wort, zoo zwelt het, en

•barft in korten tijt. Maer de paerden
i

die ontrent het kloofter , en naefte vlek

opgefokt worden , gevoelen geheel en

al geen ongemak daer van.

Tien
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vathy. Tien Italiaenfche mijlen Ooftwacrts

van het vlek Vourliote , en van 't kloo-

fter Panagia Touphronta , lek een vlek

Vathy van vier hondert huizen, met vier

kerken. Het heeft eene haven, die een

veilige herbergh tegen alle winden ver-

fchaft , behalve de Zuide.

Vier EngeUche mijlen van daer,;na

't Oofte,lcit een andere haven,onder be-

fchut van drie eilanden , by de Grieken

Ton Pelou Nefta , dat zijn flijk eilanden

,

genoemt , daer de fchepen by alle win-

den veiligh ten anker mogen rijden.

Deze eilanden leggen twintigh Engel-

fche mijlen van Scala Nova, een ver-

maerde en fcheeprijke haven van klein

i^ffie.

De grootfte koophandel van deze

plaetfc, beftaet in wijnen , byzonderlijk

in muskadel, diceenganfeh rontjaer

goet kan blijven : daer die van Karlo-

vafy aenftonts, na verloop van zes

maenden, zuur wort. Merkwaerdigh

is ook 't vlek door de viflcherye.

Dicht by leit een vlek , Palaja Cajlro,

dat is, oud kafteel, dat hondert hui-

zen , met eene kerke, heeft. Daer val-

len ook goede wijnen, inzonderheit

muskaten wijn.

Voutka- Vier Engelfche mijlen van daer ,m
" is de haven van Vourkaria. Dicht daer

by is eene plaetfe , om zout te maken.

Maer d'inwoondcrs , uit vreze van

door de Turken een grote belafting

te zullen op geleit worden, willen zich

niet tot den arbeit van eenigh zout te

maken begeven, en houden zich ver-

genoeght met het geen , dat hen van de

twee eilanden, Mylos en Naxos , toe ge-

braght wort, die de gehele Archipel

met zout voorzien.

HoPifos Twee Engelfche mijlen vznFourka-
Campos.

rtA ^ je j t een groote vlakte, op Griekfch

Ho Pifos Kampos genoemt : wacr uit

een bron ontftaet, wiens ftroom al-

leenlijk twee meulens doet omgaen.

Deze vlakte is vruchtbaer van tarru-

\ve, katoen, en Turkfch koren, dat

de Grieken Eryjlmon , de Latijnen

Irïo , en de Franfchen byzonderlijk

Bied de Turquie , of koren van Turkye

noemen.

Aldaer is eene kerke , aen S.Johan de

Godsgeleerde gewi jdt, welker en hierom
op Griekfch Ecclejïajoannu Tou Theolo-

ge«,dat is.kerke vanjohan deGodsgelecr-

o s.

de, genoemt wort. D'inwoonders hou-

den,dat aldaer mirakelen gedaen zijn,cn

geloven by overlevering , dat S. Joha»,

zoo wel als S. Paulus,op Samos zou ge-

weeft zijn : waer over na deze plaetfc

een grote toeloop van menfehenis.

Vier Engelfche mijlen van daer, na My

't Noorde, en een mijle van Megalt ™-

Chore, de vootnaemfte plaetfe desei-

lants , leit een vlek Mytelene genoemt.

Het heeft ontrent twee hondert hui-

zen en twee kerken , en is eene kolö- .

\

nie van het eilant Mytelene.

Aldus hebben wy de ronde van het

ganfeh eilant gedaen , en de dorpen

en vlekken aengewezen.

Behalve de kloofters voornoemt,
die op dit eilant leggen, zijn'er noch
twee andere : het een is Stauros , en het

ander Panagia Sta Pente Spitia by de

Grieken genoemt.

Het kloofter van Stauros, dat is,

kruis , leit twee Engelfche mijlen van

het groot vlek Mega/e Chore, daer in

dertigh Kaloycrs zich onthouden.

Het is rijkelijk met landeryen begif-

tight,en heeft eene boeren huis, voor de
lckebroers,en wooninge voor de genen,

die het lant bebouwen. Daer en boven
heeft het een ander onderhorigh kloo-

fter , daer in de monniken , onder ande-

ren , kleden weven , en andere noot-

wendige werken doen , ten dienfte en

onderhout van het groot kloofter. Het

kloofter Panagia Stapente Spitia , dat in

gemeen Griekfch gezeit is , Maria van

de vijf huizen , heeft ontrent zeftigh

Kaloyers en een kleinder kloofter

te Pagondas onder zich , tot defielfs

dienfte, op een zelve wijze, als het

voorigh. Dit kloofter ftaet niet onder

den aerts-bffchop van Samos , maer
alleen onder den patriarch van Konjian-

tinopolen.

Het grootfte gedeelte des eilants

leit op eene vlakte , en wort met de

zee befpoelt : hoewel ook een gedeelte

tot een hoogh gelegen bergh opfehiet.

Opj Samos, en neftens de ftad der Sa-
*'

miers , leit een edele bergh , dien ,ci

Strabo Kerceteis, en Plinms Cercetius

noemt. Hy is, volgens Strabo, ede-

ler , als de bergh Ampelos.

Deze bergh wort nu by de Grie-

ken noch gebroken Kerkis genoemt.

Hy is de hooghfte des ganfghen eilants

,

en
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'en kan van fijnen top het groötftc ge-

deelte der eilanden van d'Archipel ge-

zien worden. Hy leit boven, meeft

hetganfeh jaer door, met fneeu bedekt,

en heeft recht op den top een aelrijk

meir. Aldaer ftaet een kapel , door de

Grieken, aen den profeet Elias gewijdt

,

derwaerts vele menfehen uit aendaght

na tóe trekken.

Daer is ook een Grot t o of fpelonke

,

met eene andere kapel, welke beide

| recht tegen over het eilant van T^jkarU

leggen, op een afftant vantwaelf Ita-

liaenfche mijlen. Na deze kapel en fpe-

lonke trekken ook vele luiden ter bee-

vaert, en bezoeken die inzonderheit

tegen Paeffchen.

Men weet door overlevering den

naem van deze kapel, noch haretoe-

wying niet. Maer wel getuigen d'in-

woonders , door overlevering, dat dik-

wils des nachts licht verfchenen zy .-

welk zy voor een vermaning of waer-

ichouwing van eenige heilige overblijf-

felen houden , die aldaer noch onbedekt

en verwaerlooft zouden leggen.

Op den zeiven bergh, ontrent zes

Itaiiaenfche mijlen van daer,na 't Noor-

de , ftaet een andere kluis : neffens de
j

' welke in eene ruime fpelonke een klei-

j ne kapel ftaet
,
gewijdt aen de maeght

Maria. Derwaerts ftrekt flechts een

M O
Imbrafos

s, 57

(che va-

ten.

. eenige toegang
,

die zoo boven mate

gcvarelijk is, dat hierom deze kapel

Dy de Grieken Panagia eis to Kac op era-

ton, dat is, S. Maria na den quaden
'

iUl
; ;

doorgang , genoemt wort.

Op de rechte zijde , als men in d'ou-

F' de ftad Samos voer, fielt Strabo eene

I kaep Pofidium genoemt, daer op een
ïC

'

ë
\.\ ,

tempel van Neptuin ftont.

Samos had ook , volgens Strabo , cene

kaep of hoek. Ampelos , dat is, Tvijn-

berg genoemt , en lagh tegen over Dra-

kanum , een uithoek van Nikaria. Maer
ook de ganfche bergh, die het ganfeh

eilant berghaghtigh maekt, v/enAm-
pelos , volgens den zelven Strabo , ge-

noemt.

Santos ftakook, aen de Zuid-Weft-

zijde, met eene hoek in zee, Kantha-

rium genoemt, die tegenover Drako-

...;:
;t Pa num, de hoek van het eilant Nikaria,

lagh, op een onderlingen afftant van

,,. i>
fa

' tachentigh ftadien.

ie Vlinius ftelt op Samos de rivieren

m ,
w

ks *
ort ntf

:

HÜ0

, Chefms , en llettes : en

twee bronnen , als Gigarto en Leuco-

thea.

Strabo gedenkt niet meer , dan eene

riviere van Samos, als d'Imbrafos.

Samos wasby d'ouden van wegen aer- Samï-

de vaten beroemt , die Samifehe va-

ten genoemt wierden,en ook aldaervol-
gens Aulus Gellius , allereerft gemackt
zijn. Ook getuight Plinius , dat by zij-

nen tijt noch de Samifehe vaten inde
fpijzen gebruikt werden.

Met een Samifehe pot-fcherf be-

fneden, zoo Plinius getuight , deprie-

fters van de Moeder der Goden , die

Gallen genoemt wierden, de manne-
lijkheit : het welk niet anders , als

Markus Celius by Plinius mc\t, zon-
der verderf, kon gefchieden : gelijk

ook wel gelooffelijk is : want ftene

meffchen zijn veel bequamcr tot de
befnijding , van Wege de zwelling ,

welke uit de wonde by wijle door d'y-

zere meflehen plagh t'ontftaen.

Hierom worden by ]ofu/i i op He- c.y.r.i,

breeufch, charboth Tftirim^x. v\)x\ftene

meffchen , de meflehen genoemt, met dê
welke d'Ifraeliten moeften befneden

worden. Hoewel zommigen in plaetfë

vanjïene mejjchen,fcherpe meffchen ver-

taclt hebben.

Plinius gedenkt ook twee Samifehe Samij

aerden, d'eene Syropibon, en d'ande- fcWeaef-

re After genoemt. D'eerfte is de befte ,
den-

welke verfch en licht is , en op de tong
kleeft. D'andereiskluitigcren wit. Ee-
nigen houden d'eerfte aerde voor goet.

Zy zijn beide den genen, die bloet

fpouwen^ dienftigh, en goet inde plei-

fters , die , om op te droogen
, gemaekt

worden. Ook worden zy onder de
oogh-geneesmiddelen gemengt.

Het eilant Samos , is niet minder Am
,

en

ii , . vrucht-,
vruchtbaervangront, alseenvand'an- baerheit

dere eilanden der Archipel. Dmwoon- vanSa-

ders behoeven niet een eenigh ding uit cheor-
andere landen te halen , behalve yzer en gif-

zout : welk laefte zy ook zouden kun-
nen hebben , indien zy niet, door d'on-

derdrukking der Turken , in hunne
naerftigheit belet wierden,dat te maken.

Het is met allerlei flagh van hoo-
rnen voorzien , en geeft pek , olie,

honigh en, velerlei wijnen : inzon-
derheit treffelijke muskadcl cf muska-
ten, uit wiens droefem.

H
of moer de

Grie=
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Stok-

hov.

Strabo.

Strabo.

Strabo.

Grieken overvloet van brandewijn in

Wijnmaent trekken , by hen op
Griekfch Afynchoretos genoemt : want

wanneer zy hunnen brandewijn ma-
ken, worden alle reizers of voorby-

gangers genoot, om dien te proeven:

die dat weigert, wort met den naem
van Afynchoretos gebrantmerkt , in

deze woorden. Indienghy het niet Tvilt

aennemen , ghy z.ult Afynchoretos zijn :

dat is , onvergijfelijk. Andere daer en te-

gen maken Santos onvruchtbaer van

gronr, en vol met hoge bergen : die wei-

nigh bequaem zijn , om granen voort te

brengen : maer wijnen in overvloet ge-

ven, met den welken d'eilanders koop-

handel doen, en dien door ganfeh Grie-

kenlant vervoeren.

Samos was by oud s niet wijnrijk, of
had genen goeden wijn , zoo Strabo ge-

might: daerd'eilanden in 't ronde goe-
den wijn hadden, als die van Chios , Les-

bos en Kq: defgeli jks had al het dicht aen

zee gelegen vaft lant de befte wijnen

:

als Efefen, Smyrne &c.

Maer hoewel Santos toen niet geluk-

zaligh van wijn was , zoo was het even-

wel van alle andere dingen gelukzaligh

en wonder vrucht&ier : als hier uit

blijkt, dewijl Samos om ftrijt aenge-

zoght wiert : desgelijks ook hier uit,

dat d'ouden , die Santos wilden prij-

zen , zich niet ontzagen een gemeen
fpreekwoort op haer te paften : te we-
ten , dat Santos ook melk van hoen-

ders voortbraght. Waer uit af te me-
ten is, hoe vruchtbaer Samos wel eer

was -

Deze gelukzaligheiten vruchtbaer-

heit van Samos , heeft de koninghjke 'I was.

regeetingen op Santos, en de vyantfehap

der Atheners tegen de Samiers, veroor-

zaekt.
"

Sk
Het eilant Santos was by ouds aen »«•

Juno heiligh en toegewijdt : want op ?°[

Samos wert by d'eilanders Jwwoaenge-

beden en geëert, gelijk het eilant Lem-

nts aen Vulkaen , Delus aen Apollo,

Rhodus aen de Zon, en Cyprus zen Ve-

nus toegewijdt was.

Ook was by de voorftad een Juno-

nium of tempel van Juno gebouwt.

Hierom wert ook Juno byde poëten,

als onder andere by ^Apollonius , d'Im-,

bracifcheJ««o genoemt, mlmbrafus,
een vliet van Samos : en Samos de ze-

tel van d'Imbraciiche Juno , en by Ovi-

dius het Junoniiche Samos geheten

Doch naer het fchijnt, baden die

van Samos , ook Herkules, Jupijn en

Mintrva aen: naerdien, onder andere,

drie beelden, levens -grote, als van Soa!

Jupijn, Herkules en Mwerva, in ze-

kere open plaetfe opeene voetftal op-

gerecht ftonden , die Antonius van

daer deed vervoeren. Maer keizer

Augufi ftelde de twee beelden , als dat

van CHinerva en Herkules , weer op

den zelven voetftal: maer dat van J«-
ptjn braght hy na Rome over , en ftich-

te daer voor eene kapel.

Het beelt van Juno ftont'er in ge-

waet en gedaente van eene bruit : en

men vierde en hielt'er alle jaers een

feeft , met grote pleghtigheit , als een

brurlofr-feeft.

Een gedeelte van Samos wiert by $tcpb

d'ouden Afijpalea genoemt , na ee-

ne oude ftad, welke aldaer geftight

:

Aeloudebeftieringen beftierders van Samos.

MEn zeidt , dat in der helden eeuwe,

Anceus , Pleuronius gebynaemt
,

zoon van Neptuw en Aflypalea , doch-

ter van Fenix, een der Argonauten,

over Santos geregeert hebbe : want

dees Anceus, op zijnen toghtna Kol-

chts , met d'Argonauten , verliet het

eilant Samos , zoo Apollonius getuight

,

daer hy zeidt. Hy verliet den zetel <van

d'Imbracifche Juno , dat is , van de Sa-

mifcheJuno : want Imbrafus was een

riviere van Samos.

Anceus wert by doude poëten , on-

der alle d'Argonauten , alleen over

zijne ervarentheit en kennis , in den

loop des hemels, geroemt. Ook fchrijft

Strabo de heerfchappye van Samos de-

zen Anceus toe.

By Paufantas wort Anceus gezeit,

over de Lelegers, die op het vaft lant

van klein Afe , aen den zeekant , in Jo-

nie woonden
,
geregeert te hebben.

Namaels is het eilant Samos, alsook

Chios, door de Jonen bevolkt , onder

gelei van i^Androklus , zoon van den

berughten koning Kcdrus. Daer na

heeft

'd

c.

.11

Stral
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•fte

i heeft Tembrion , en na hem Prokles of

,
Patrokles, het eilant bevolkt , en de ftad

Samos geftight : gelijk Egertius ofEgcr-

tilos de ftad op het eilant Chios

.

D'aeloude ftad Samos, als ook Chios ,

was een van de twaelf Jonifche (leden,

hoewel die beide op eilanden , maer al-

le d'andere en overige op het vaft lant

; lagen : als Miletus , Myus , Priene
,

;

in het lantfehap van Karie : Efefus ,

. Kolufon , Lebedos , Teos , Klazomene

,

Focea , in Lydia : Samos en chios , op

;
eilanden : en de ftad Erythre , op het

vaft lant.

De beftiering van het eilant Samos

ftontin aeloude tijden, lang voordes

tyó'spatl Zalighmakers geboorte , aen gewei-

en oUij dige of opperhoofdige vorften , die

iciu^l'tierannen genoemt werden: maer de

i/i/sjninj koninglijke regeering heeft allermeeft

ponder Polykrates, en zijnen broeder

Solyfon, gebloeit , die op het jaer vijf

hondert en twintigh , voor des Za-

I

ïlighmakers geboorte , regeerde. Poly-

i \krates was d'eerfte der Grieken , zoo
'veel men bewuft is, die de zee tragh-

;te te bemaghtigen , en daer over te

heerfchen : behalve Minos , koning

van Kreten , en indien iemant anders

voor hem de zee beheert heeft.

Dees Polykrates was onder de men-
fchen alleen de geen , - die grote hope
'had, om over het vaft lant van Jonie,

en over d'eilanden te heerfchen.

Polykrates , zoon van Eaces , was

opgeftaen, en had Samos in bezit ge-

nomen
ders

als Krol

tol
of

f va»

IKlflj

riflf

uit: f

ers

«

Ht I

nas
Pantavnutos

verdeelt.

n

werdtdoor Jonie en door het overigh

Griekenlant geroemt : want alwaer hy
voornam t'oorlogen , dat befioegh

hem alles gelukkelijk. Hy had hondert
fchepen , met vijftigh ry riemen , en
beoorloghde en veroverde elk ee-

nen, zonder onderfcheit van iemant:
want hy zeide eenen vrient meer gun-
fte te doen 4 met weer om te geven i

dat hy hem afgenomen had , als of
hy in 't begin hem niet afgenomen hadv
Dies veroverde hy vele eilanden , en
vele fteden op het vaft lant. Hy over-

won de Lesbiers, in eenen fehipftrijtj

die, met hun ganfeh heir , den Milefiers

tot byftant getogen waren , en deed hen
de gehele gracht , rontom de muuren
der ftad Samos

,
geboeit graven.

Deze grote voorfpoet van Polykra-

tes was koning Amafis niet verbor-

gen. Maer wanneer zijn voorfpoet

noch veel grooterwert, fchitccfAma-

fis eenen brief , van dezen inhoijt , aen
Polykrates.

Amafis zeidt tot Polykrates aldus. Brief

Het is my lief te hooren , dat het den
™"

fi

^"

va"

, en eerft de ftad met zijne broe-

en Sylofon in drien

Maer namaels , wanneer hy

den eenen gedoot , en den jongften

Sylofon verdreven had , nam hy al-

leen ganfeh Samos in bezit.

Daer na rechte hy met Amafis , ko-

;

ning van Egypten , een verbont van

:
gaft-genootfehap op , zond gefchen-

ken, en ontfing weergefchenken van

hem.

Koning <LA"mafis zond na Samos,

om het gaft-genootfehap , dat hy met

i Polykrates, zoon van Eaces , koning

I van Samos, had opgericht, twee dob-
'"''

:
bele houte beelden van hem zelven

,

,al

\Ma^ die in den groten tempel, noch ten

tijde van Herodoot, opgerecht ftonden.

Aenftonts groeide in korten tijt de

ftaetvan Polykrates geweldighaen, en

,'olyk;

Jl
Juus. I

man , mijn vrient en gajt - genoot , aen Po-W gaet : maertfWe grote gelukzalighe- h^iaSi

den behagen my niet: dieft/eet, hoeny-

digh de Gudheit is.

Wat my belangt , ik zou liever bil-

len, dat zoo Teel mijne zaken, als die

van andere , daer ik my over bekommer
,

nu gelukkelijk en dan ongelukkelijk be-

floegen : Tvant ik Tveet niet , dat ik van
iemant heb horen fpreken , die , daer

hy in alles gelukzaligh "Was , niet ein-

delijk ten gronde omgekomen is. Dies

luifter ghy na my , en doet dit tegen

u"W vourfpeet. Over'Wege , "Watghy hebt
,

dar u het allerTvaerdighfte is , en "Waer

overghy in iïwe ziele, "Wanneerghy dat

zoud verliezen, het allermeejte zoud be-

droeft zijn Wanneer ghy dat gevonden

hebt, zoo fmijte het zoodanigh "Wegh, dat

het noit "Weer in het gezight der men-

fchen kome. By aldien nu WW voor-

fpoet daer na niet in tegenfpoet veran-

dere , zoo denke vry , dat het met u op

zoodanige "wijze toe zal gaen , ah ik ge-

zei: heb.

Polykrates dit lezende , en in zijn tivoii

gemoet begrijpende , als of Amafis

hem wel vermaent had , overleide

,

over welk van zijne kleinnoodien, in-

dien hy dat quam te verliezen , hy in

H 2 zijnü
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zijne ziele het allermeefl: bedroeft zou

\

zijn. Na veel overleghs vond hy het,

welk was een zegel-ring van een Sma-
ragd-fteen,in gout gezet, die hy droegh,

en een werk van zekeren Theodorus
,

zoon van Theokles , eenSamier. Wan-
neer hy befloten had die ring wegh te

fmijten
,
ging hy aldus te werk. Hy trad

op een Ichip met vijftigh ry riemen

,

O s.

vond, dat hy wegh gefmeten

daer vijftigh mannen op waren , en

beval in zee te fteken. Na hy verre van

het eilant gekomen was, trok hy de

zegel-ring af, enfmeetdie, in het ge-

zightyan alle, die op het fchip waren,

in zee. Na hy dit gedaen had, zeilde

hy te rugh ; maer was, t'huis komende,

boven mate bedroeft.

Op den vijfden of zeilen dagh , na

dit gefchiet was , gebeurde hem dit

by geval. Zeker vifleher , die een

fchone en grote vifch gevangen had,

achtedie waerdigh om aen Polykrates

tot een gefchenk te vereeren. Hy
braght die dan voor de deure van Poly-

krates , en zeide tot den deurwaerder

Polykrates te willen zien. Hy in gela-

ten en by Polykrates komende
, gaf den

vifch aen hem , en zeide.

O Koning ik acht het niet recht te zijn,

deze vifch , die ik gevangen heb , op de

merkt t<; brengen ; alhocTvelik mijne kojl

met de handen binnen moet : maer my
dunkt , dat die u en uwer heerfchappye

"Waerdigh zy. Vies bied ik die u aen , en

geeffe u. Waer voor de koning hem be-

dankte, en ter maeltijt noodighde.

Wanneer nu de dicnaers van Poly-

krates de vifch opgefneden hadden
,

vonden zy inde buik de zegelring van

Polykrates , die zy aenftonts by Poly-

krates metgroote blijfchap braghtenen

gaven, en zeiden, hoe zy die gevon-

den hadden.

Polykrates , wanneer hem infehoot

,

dat iet goddelijks daer onder fchuilde, fproken, en befloten hebben , niet ver-

weer

had.

Dies zond hy eenen heraut na Sa-

mos , en liet door dien zeggen,dat hy het

gaft-genootfehap (of gaft-vryheit) met
hem breken wilde. Dit deed hy hier-

om , op dat hy niet, wanneer een

droevigh en zwaer ongeval Polykrates

quam te treffen , over hem , als zijn

gaft-genöot , in zijne ziele met droef-

heit zou bevangen worden.

Ontrent het jaer vijf hondert en twin- 1 i

tigh, voor des Zalighmakers geboorte , [!

beoorloghden de Lacedemoniershetei-gt

lantSamos, en deden Polykrates, toen!'

koning van Samos, den oorlogh aen, die
i

door deze Samiers daer toe opgehitft,

en geroepen waren , die de ftad Cydonia,

op Kreta, nu Kandia, namaels heb-

ben geftight , het welk by dezen voor-

val ontftaen was.

Koning Polykrates zond heimelijk,

en buiten weten der Samiers , eenen

gezant aen Kambyfes , koning van Per-

Jïe , en zoon van Cyrus , die toen een

krijgsheir tegen Egypten verzamelde

en op de been braght, en verzoght,

dat hy ook gezanten na Samos aen hem
wilde zenden , om een krijgsheir te

verzoeken. Kambyfes dit hoorende
,

zond zeer gaerne eenen gezant na Sa-

mos , om een fcheeps-vloot te verzoe-

ken , dat hy met zich na Egypten zou

nemen.

Polykrates koos uit de ftedelingen de

genen, die hy allermeefl: van opftending

verdaght hield , en zond met hen veer-

tighgaleyen aen Kambyfes, met bevel

van hen niet weer te rugh te zenden.

Zoo eenigen (volgens Herodoot
,

)

zeggen, zouden de Samiers, doorPo-

lykrates gezonden, niet in Egypten ge-

komen zijn
5
maer eikanderen, als zy

in de Karpatifche zee zeilden , ver-

fchreef op, wat hy gedaen had , en wat

hem daer na gefchiet was , en verwit-

tighde het Amafis by brieve. Na Ama-

fn den briefvan Polykrates gelezen had,

zagh hy wel , (zeidt Herodoot} dat on-

mogelijk d'een menfeh den ander van

ecne zake, diegefchiedenzal, kan af-

trekken , en dat Polykrates eindelijk

geen gelukkigen uitgang van zaken

zou hebben , noch gelukkigh fterven
,

dien alles zoo gelukkigh befloegh
,

ja

der te zeilen. Zoo andere zeggen , zou-

den zy in Egypten gekomen en bewaert

geworden zijn ; maer waren met de

fchepen weer van daer gevlught.cn had-

den Polykrates, die hen met eenc vloot

tegentrok , verovert. Voorts flapten

zy op het eilant te lande : maer wierden

op het zelve te voet vechtende over-

wonnen. Dies zy na Lacedemon over-

fcheepten. Andere zeggen, dat zy, in

het wederkeren van Egypten , Polykra-

tes

is
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ace-
z
ioi':rs

:S

den , vlughten zy te vugh

den door de vervolgers gedoot.

tes ©verwonnen hadden, het welk He-

rodoot dunkt niet recht gezeit te zijn

:

wantzy hadden (zeidth y)deLacede-

moniers niet behoeven te roepen , in-

dien zy alleen maghtigh geweeft wa-

ren, om Polykrates te kunnen tegen-

ftaen.

Deze Samiers nu,die door Polykrates

verzonden waren , trokken na Sparte,

anders Lacedemon , en verzoghten van

de Lacedemoniers byftant, om Polykra-

tes op Santos te beoorlogen : gelijk

ook de Lacedemoniers een krijgsheir

toeruften , en derwaerts met de Sa-

miers togen. Dit deden zy tot vergel-

ding van den bewezen byftant , dien

wel eer de Samiers aen de Lacedemo-
niers , tegen de Meficniers , bewezen
hadden.

Wanneer nu de Lacedemoniers met

een groote vloot aen Samos gekomen
waren , belegerden zy de ftad Samos

,

en quamen tot onder de muuren , en

beklommen eenen toren, die aen zee

in de voorftad ftont: doch wierden

door Polykrates , die met een groten

troep volks tot byftant quam , te rugh

gedreven. Maer als de hulp-troepen

en zeer vele Samiers uit den boven to-

ren , die op den rugh des berghs ftont

,

uitgevallen waren, en een kleine wij-

le de Lacedemoniers opgehouden had-

en wier-

Indien

nu de Lacedemoniers, die zich daer

by bevonden, gelijk als Jrchias en Li-

kopes geweeft waren , Samos was dien

dagh verovert geworden : want o/r-
chias en Likopes vielen alleen, met de

Samiers, die na de muuren vlughten,

ter ftad in, en quamen binnen de ftad

der Samiers te {heuvelen : dewijl de

wegh hen van achteren afgefneden en

toegefloten was.

Na de Lacedemoniers de ftad Samos

veertigh dagen belegert hadden , en

met hun werk niet. vorderden, trok-

ken zy weer na hun lant Peloponnefus,

nu Morea genoemt.

Men zeit koning Polykrates veel in-

lantfch geit van loot doen flaen, en dat

vergulden, enden Lacedemoniers ge-

geven had. Na die dat gekregen had-

den, waren zy weer te rugh getrok-

ken.

Wanneer de Samiers , die Polykra-

tes den oorlogh hadden aengedaen, Samiers

zagen , dat zy van de Lacedemoniers n^sif-"

zouden verlaten worden , fcheepten zy nos.

ook zelfs , door gebrek van geit, na het

eilant Sifnosovcï , en verzoghten van
die eilanders tien talenten te leen. Maer
als de Sifniers weigerden hen die te le-

nen , verwoeden de Samiers hunne lan-

deryen. De Sifniers, dit horende, trok-

ken hen aenftonts tegen , doch wier-

den,in het vechten tegen hen,overwon-

nen : dies vele door de Samiers van de

ftad afgefneden wierden, die de ftede-

lingen namaels voor hondert talenten

loften. Van de Hermeoniers kregen zy,

in plaetfe van gek, het eilant Thyrea,

dicht by Peloponnefas gelegen , dat zy

den Trezeniers ovei lieten , ofin bewa-

ring gaven. Zy zelfs ftichten de ftad Cy-

donia op Kreta, hoewel zy niet ten dien

einde derwaerts voeren, maer om de
Zacynthiers van het eilant te jagen.

Zy woonden vijfjaren in die ftad,

en waren zoo voorfpoedigh en geluk-

zaligh , dat zy zelfs de tempels , die

, noch ten tijde van Herodoot in Cydonia

ftonden , ftighten > als ook den tempel

vanDiktymne.

Op het zefte jaer overwonnen d'E- Worden

of d'eilanders van het eilant
door dicgineten, ».., -,, ,...,.,

• • r \ • n • \
vanEgi-

Egwa, nu Engto , in een lchip-ftnjt deze na o-

Samiers , en maekten hen met de Kre- "«won-

ten tot fiaven. Zy btakén de nebben
nen '

ofvoorftevens van de fchepen , en -fiel-

den die in den tempel van Mïnervao^
Egine ten toone. Dit deden d'Egineten

den Samiers uit eenoude wrok en ha-

re : want te voore waren de Samiers

onder Amfikrates , die op Samos als

koning heerfchte , tegen het eilant

Egina ten oorlogh getrokken , en had-

den den Egineten grote fchade aenge-

daen , doch ook weer van hen geleden.

Eindelijk wert koning Poljkrates,

door Oretes, eenPcrfiaen, die tot lant-

vooght over Sardis , Lydie
, jenie ,

en Frygie , door den Perfifefeen koning
Cyrus geftelt was, in dezer wijze met
een fchandelijke doot om 't leven ge-

braght.

Oretes , zoo eenige hadzeggen, uau,
Polf.

eenen gezant na Samos , aen koning k-rates

Polykrates , gezonden , om iet te vra-
ftetft

y * *~* een
gen. Wanneer de gezant zijnen laft fthan-

by hem afleide, had Polykrates zich dcli
i
kc

niet eens gewaerdight , na hem om n^od
H 3 te
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te keeren (want hy ftont met het

aengezight na de muut toe gekeett)

noch hem niet met allen geantwoort.

Orefes, die over dien hoon wrake wil-

de nemen, en zich toen te Magnefia,

(een ftad in klein Afie , aen den vliet

Meander gelegen) bevond , zond aen

Polykrates , na Samos , zekeren Myrfus ,

ecnLydier, zoon van Gyges , endeed

dien quanfuis door den zelven verwit-

tigen , als of hy, uit vreze voor koning

Kambyfes , met zijne Ichatten na zijn

lant wilde vlughten: want hy wifte wel

,

dat Polykrates om geit verlegen was ,

en gioote dingen in den zin had , en

toelcide , om over ganlch Jonie en d' ei-

landen te heerfchen.

Polykrates, die lichtgelovigh was,

ving dereize aen, en fcheeptena Ore-

tes over , en nam , onder andere , zeke-

ren arts Democed.es met zich , en quam
by Oretes in de ftad Magnefie: alvvaer

hy fchandigh om 't leven quam : want

Oretes deed hem kruizigen : doch liet

de Samiers, die hem verzelfchapren,los,

maer de vreemdelingen (waer onder

ook Democides was) en de knechten

mackten hy tot flaven , en behield die

by zich.

Plinias' brengt dit bedrijf op het

jaer twee hondert en dertigh , na de

ftighting der ftad Rome : dat is, op de

vier en zeftighfte Olympias.

Zoo Valerius Maximus verhaelt

,

zou Polykrates op den hooghften top

van den bergh Mykale , te weten, op

d' uithoek van Jonie , na het eilant Sa-

mos toe , door Orontes , lantvooght van

koning Darius, aen den kruize gehecht

zijn. Daer nochtans ten dien tijde Da-

rins geen koning , maer flechts een

hellebaerdier van koning Kambyfes

was , en toen noch geen zeer groot ge-

zagh had , als uit het fchrijven van Hc-

rodotus blijkt.

Na de doot van koning Polykrates

behield Meandrios de maght en hcer-

fchappye, die van Polykrates , op zijn

vertrek, en by zijn afwezen,de ftadhou-

derlijke heerfchappye ontfangen had.

Wanneer dees de rechtvaerdighüe

van alle menfehen traghte te zijn,

moght hem dat niet gebeuren. Want
au Sa- als hem de doot van Polykrates verkun-

dight was , rechte hy eerft , ter eere van

Jupiter , de Verlofler , een altaer op , en

Herod.

Mean
drios

Stad-

houder

mos
Herod

deed daer rontom een kapel bouwen j

die noch ten tijde van Herodoot in de

voorftad ftont. Wanneer hy dat ge-

daen had, hield hy eene vergadering

van alle de ftedelingen , en fprak aldus

:

My is {gelijk ghy ook voeef) defcepter en

gantfche maght van Polykrates aenbevt-

len : en het ftaet my nu ook vry over u lie-

den te heerfchen : maer hetgeen ik in eenen

ander misprijs, dat zal ik, zoo veel in mijne

maght is , niet doen : want Polykrates, die

over mannen zijns gelijken heerfchte , ge-

viel my niet ; noch niemant , die zoodani-

ge dingen doet
,
gevalt my. Polykrates nu

heeft zijn nootlot vervult, ik (lel de heer-

fchappye in het midden , rade u een even-

rechtsgclijkheit , of ee>i gelijke gezagh-

hebberye ,en eifch met recht voor my, tot

eene gifte, zes talenten uit Polykrates

goederen 5 en kies daer-en-boven voor my,

en voor mijne nakomelingen , voor altoos

het prieflerfchapvan Jupiter, de Verloffer ,

dien ik zelf eenen tempelgeflight , enude
vryheit herfielt heb. Dit eifchte Meaif
drios van de Samiers.

Toen ftont een onder hen op, met
name Telefearchus , een acnzienelijk

man onder de ftedelingen, en fprak:

O ghy boosaerdigh en fchadelijk menfeh ,

ghy zijtonveaerdig over ons te heerfchen ;

maer veel meer rekenfehap van de pen-

ningen , die ghy achter de hant gehouden

hebt , tegeven.

Meandrios, overpeinzende dat een

ander , indien hy de heerfchappye af-

ftont , voor hem tot alleenheerfcher of

koning zou gemaekt worden , befloot

in zijngemoer, de heerfchappye niet te

laten varen.Maer hy ging na het kafteel,

en ontbood aldaer eenen ieder, als of

hy rekenfehap der penningen zou doen:

doch vatte en boeide hen.

Namaels wiert, terwijl zy geboeit

waren , Meandrios met eene ziekte be-

vangen. De broeder van Meandrios ,

met name Lykaretos , die hoopte dat

hy fterven zou , doode alle de gekne-

velden of geboeiden , op dat hy des te

gemakkelijker het bewint der dingen

op Samos zou bekomen.

De broeder Solyfon , verwittight van soljii

de doot van Polykrates , vervoeghde Br01 '

zich by koning Darius , en verzoght
\y \« s,

op hem , om in het rijk , dat hun knecht w"\

Meandrios toen bezat , zonder bloet-
va

°

n

"'

ftorting enverwoefting te mogen her- mos,

ftelt
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ftorting en verwoëfting te mogen her-

ftelt worden. Hier op zond Darius zij-

nen veltheer Otanes , met een krijgshcir,

om het verzoek van Solyfon te volvoe-

ren : want Solyfon had koning Darius,

toen hy noch een gemeen perzoon was,

eene rok voor niet met allen vereert.

Wanneer dan de Perfianen in Samos

gekomen waren, en Solyfon weerom
braghten , ftelde zich niemant tegen

hen. Ja de krijgsknechten van Mean-

drios zeiden bereir ce zijn , onder trou-

belofte, van het eilantte wijken. Als

Otanes hier in bewillighde, en trou-

beloften gaf,gingen de meefte aenziene-

lijkften der Perlianen voor het kafteel

op ftoelen zitten.

Koning Meandrios had eenen broe-

der, met name Charileus, die de fchran-

derfte niet was, en, om eenigh misdrijf,

door CMeandri,:s , in eene onderaert-

fche gat of kerker gefmeten lagh.

Als nu dees van verre hoorde, wat'er

gefchiedt was, en uit het hol de Per-

lianen vicdelijk zagh zitten, riep hy,

enzeide, met Meandrios in gefprek te

willen komen. Meandrios , hem ho-

rende

ifttw

(«few.

Mfoolyn

i«{«!onfP

ito,A

'È

4t.

utlè

Itkti'

'sim-

«i , ai

Ijlruffi

ajmii,

' k\\

'ulijn,

tuk'
'

ax

Mm-m
s,

>i
ffltt.far,

r«jiii,titjtc bonden by hem te brengen. Wanneer
J

vergat hy evenwel dat bevel.
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zouden woeden : en hy zelf t'allen tij-

de , na zijn welgevallen , vciligh van

hetcilant zou kunnen geraken: want

hy had eene verborgen gang , die vart

het kafteel na zee liep, doen maken:
dewijl hy befloten had ook zelf van Sa-

mos telchepen Maer charileus wapende

alle de hulptroepen, en opende de poor-

ten , en viel op de Perlianen uit, die in

't minfte daerop niet verdaght waren.

D'uitvallende hulptroepen doden de

acnzicnelijkfte Perfianen ^ die op ftoe-

len zaten.

Midlerwijle dit zich toedroegh»

quam het ander Perfifch krijgsheir tot

byftant : waer door de hulptroepen

van Charileus tcrugh op het kafteel ge-

dreven wierden.

De veltheer Otanes , ziende dat de

Perfianen een grooten neerlaegh gele-

den hadden, beval den krijgsknech-

ten, alledeSamiers, zoo mannen, als

vrouwen, desgelijks te dooden: want

Perfia-

nen ver-

flagen;

alhoewel Darius , wanneer hy hem
zond, bevel gegeven had, dat hyniet

eenen Samier zou doden noch gevan-

gen nemen ; maer het eilant aen Soly-

beval hem t'ontflaken, en ge- tfon onbefchadight overleveren , zoo

paf»

dat «o

fc si-

mol

«floot

niette

tofted,

,
ils of

judoën;

geuocii

itcta
1

opte dn

egekne-

jv
destc

hy daar gebraght was , begon hy aen-
j

Eenige krijgsknechten belegerden

ftonts, met fchelden en vloeken, Mean-
)

het flot, en anderen hieuwen alle de

drios tot het befpringen der Perfianen
)

genen , die hen tegen quamen, zoo bin-

te raden, en fprak aldus: O ! allerboo-

Jie der menfehen ,ghy hebt my , die niets

boeienswaardigh misdreven heb , in een

gat doen fmijten. Derft ghy u over de

Perfianen , dieghy ziet , dat u verjagen

enballmgmaken, metlvreken, daer z>y

zoo gemakkelijk te vangen zijn ? Maer
indien ghy hen vreejl

, geve my uive

hulptroepen , ik zal hen dat kom?n hier

betaelt zetten. Dit fprak Charileus

:

wiens zeggen Meandrios aannam : hoe-

wel hy niet tot die zinneloosheitfcheen

gekomen te zijn , dat hy meinde zijne

nen als buiten

Meandrios vlughte

de kerken, ter neer.

van Samos , en

maght boven de maght van koning
Darius te zijn : maer dewijl hy meer
Solyfon misgunde , dat hy de ftad on-

gefchonden en zonder moeite weerom
zou krijgen, zoo wilde hy, door het

tergen en ophitfen der Perfianen , de
Samifche zaken zeer zwak en magh-
teloos maken , en de ftad alzoo den
Perfianen overleveren : want hy wift

wel , dat de Perfianen , indien zy eerft

verongelijkt wierden , tegen de Samiers

fchcepte, met zijne goederen, na La-
cedemon over.

"Wanneer de Perfianen de ftad Sa-

mos uitgeplondert hadden, gaven zy

die, van mannen ontbloot, aen Soly-

fon over. Namaels deed Otanes de ftad

weer bevolken , waer toe hy door een

gezight van eenen droom, en door eene

ziekte , welke hy ontrent zi,n fchaem-

te kreegh , aengeraden wiert.

Na Solyfon het rijk van Darius be-

komen had , regeerde hy fel en wreet

:

waer door gclchiede, dat de ftad Samos
van manvolk ontbloot wiert.

Naciedootvan<SW^7z, volghdede
zoon Edces in het koningrijk van Sa-

mos; doch wert , beneffens vele andere

opperhoofdige heerfehers van Jonie ,

door Ariftagoras, uit zijne heerfchappye

en rijk gefloten: dies hymet hen na de

Meden of Perfianen over vlughte.

Dees ^ripagorat was een zoon
van

Waer
over de

(hd Sa-

mos uit-

geplon-

dert

wurt.

Eacês,

koning

van Sa-

mos,
doorAri-

ftageras

verdre»

ven.
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van Malpagoras , en fchoon-zoon van

Hiftieus , tieran ofopperhoofdige hecr-

fcher der ftad Miletut , in )onie , die

toen, by afwezen van Hiftieus ,
(dien

Darius , onder fchijn van eere, met zich

na Sufen, in Perfte.genomen had) de be-

ftiering der ftad Miletus , als ftedehou-

der , waernam.

stctfr. Na verloop van vijf jaren quam
Ariftagoras , met zijn krijgsbeir , in het

belegh der ftad Myrcin , op de grenfen

van Tbracieen Macedonië gelegen, te

fncuvelen.

Ari(lagoras viel opentüjk van koning

Darius af, en gaf den Milefiers , een

fchijn van vryheit. Hy dreef uit alle

d'ovcrige ftcden van Jome de ticran-

ncn of opperhoofdige heerfchers, en

braght aldus ganfeh pnie in rep en roer.

Ariftagoras viel van Darius af

,

eenfdeels door aenraden van zijnen

fchoonvadcr Hiftieus , die ten dien ein-

de eenen knecht , met merktekenen aen

zijnhooft, aen hem gezonden had : en

ten anderen,uit oorzake tufïchen hem en

MegabaUsMostyei want van koningD*-

rius , krakeel overliet vruchteloos be-

legh van het eilant Naxos ontftaen was

,

dat Ariftagorat hem acngeraden had.

vlote Wanneer dan de ftad Miletus,gan(ch
van Da- jonic en Sarnos , op het jaer vijf hondert

dTfcre

m
VOOL' ^es Zalighmakers geboorte , door

v#u?ftc. moo belcit van Ariftagoras , van Da-

Arilta-

goras

vale van

Duius
aT.

Herod.

den on

der gc-

Iioor-

zaem-

heit re

brengen

rius

.

was.

koning van afgevallenPerfie ,

deed Darius een fterk lant en wa-

ter -heir vervaerdigliden om Miletus en

de muitelingen van d'afgevallc fteden

en landen weer onder gehoorzaemheit

te brengen.

Onder de vlote bevonden zich de

Feniciers , en d'onlangs t'onderge-

braghte Cypriers, Ciliciers en Egyp-
tenaers.

vlote £)e Jonen zonden ook , met gemeen

nen"'daer
goetvindcn van ganfeh Griekenlant,

tegen, een vlote in zee , en ftelden die onder

het eilant Lada, voor de ftad Miletus

gelegen , in flaghorde : maer zy bragh-

ten geen lantheir op de been.

De Milefiers hielden de linkervleu-

gel, na'tOofte, rnet tachentigh fchc-

pen. Neffens hen lagen deinwoonders
der ftad Priene, met twalef fchepen :

de Miufiers met drie: de Tejers met
zeventienxn de Chiers met hondert,ie-

dar bemant met veertigh uitgeleze bur-

gers. Voor-by deze lagen d'Erythrccrs

en Foceers: deerfte met acht, en de

laetftc met drie fchepen, onder Dit-

nijs. Neffens de Foceers lagcndcL.es-

biers met zeventigh fchepen. Achter

aen waren de Samicrs met zeftigh fche-

pen gerangt , en befloegen de linke

vleugel.

De vlote der Griekfchc of fonifche

bontgenoten beftont uit drie hondert

en zeftig fchepen : en die van koning

Darius uit zes hondert.

ündertuftchen moedighden de ovcr-

ftender Perfianen de koningen of tie-

rannen van Jonie en Samo> , die door

Ariftagoras , de Milefier, uit hunne
hcerfchappyc gezet, en na de Meden
overgevlught waren , tot vechten aen,

en vermaenden hen , om hunne lants-

luidcn van hunne bont en ftrijtgenoten

af te trekken.

Dionijs , de Focecr, plaeghde en mat-

te midlerwijle de Jonen , die onder

hem ftonden, met hen geduurigh ze-

ven dagen langh in de wapenen t'oefc-

nen , en de fchepen in flagh-ordc te

rangen , en het volk te doen roeien
,
ge-

weldigh af. Maer de Jonen,dien dit ver-

droot , wilden dien arbeid niet langer

uitftaen, en bleven voortaen op het ei-

lant , onder hunne tenten , lui en ledigh

zitten.

Wanneer d'overften der Samicrs dit

bemerkten , en een grote vcrwerrinj

onder de Jonen befpeurden, vonden zf
raetzaem den voorflacrh der Perfia-

nen aen te nemen, dien koning Eaces y

zoon van Sy lofton ^ hen door eenen bo-

de, op bevel der Perfianen, had be-

kentgemaekt: te weten , het ftrijrge-

nootfehap der Jonen te vedaten :

want het fcheen hen onmogelijk te zijn

de maght van koning Darius te kon-
nen veroveren : en zy wiften daer-en-

boven wel , fchoon zy die tegenwoor-

dige vlote van Darius verovert hadden,

dat hen een andere, wel vijf mael gro-

ter , op den hals zou komen.
Als nu de Feniciers en Jonen met

hunne vloten op zee tegen elkandcrcn u ; t hC c

ftreden , haelden de Samicrs
,
gelijk met gc'cdt

koning Eakes befproken was, hunne
zeilen op, en voeren na Samos : be-

halve elf fchepen, welker opperhoof-

den , die na hunne krijgsoverften niet

luifteren wilden , bleven , en te fchepe

ftreden.

Samicn
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Ter zake van dien daer, vond het ge-

mcin der Jonen geraetzaem der na-

men van ouders tot ouders , dewijl zy

zich als vrome mannen gequetcn had-

den , op een zuil te fchrijven , die op

de merkt opgerecht vvictt. Wanneer
de Lcsbiers de Samiers, dieneffens

hen lagen, de vlucht zagen nemen,

ftaken zy ook met hunne fchepen op
devlught: gelijk ook de meefte Jonen
den zclven gang gongen. Onder de

genen , die in den fchipftrijdt ftant

hielden , werden de Chiers het wreed-

fte gehandelt ; dewijl die treffelijke da-

den verricht en geen arbeit ontzien

hadden : want alhoewel zy zagen , dat

vele van hunne ftrijtgenoten verraders

waren, zoo oordeelden zy nochtans

qualijk te zullen doen , indien zy hen

volghden en desgelijks deden ; maer

zijnde met weinige ftrijtgenoten alleen

gelaten, vochten zy al zeilende gins

en weer : doch vluchten eindelijk, na

zy vele van 's vyants fchepen verovert

,

en zelfs vele verloren hadden , met
d'overigc fchepen na hun lant.

Deze Chiers nu , die met hunne

fchepen van wegen de rcddeloosheit

niet konden volgen , en door den vyant

vervolght wierden , vlugkten daer mee
tia d'uithoek Mykale. Zy hacldcn al-

daerde fchepen op lant, en lieten die

leggen , en reisden te voet door het

vafte lant. In het reizen door de lant-

ftreke van Êfefen , quamen zy des

nachts voor de ftad Èfcfen , en juift ten

zelvcn tijde, als het vrouwvolk al-

O si j

*

mogen waren , behaeghde déze datt

van hunne overftcn , aen de Perfiancn

bewezen
, geenzins : want zy beflo-

ten aenftonts , na het gevecht , eer

koning Eaces op het eilant quam , ter

kolonie te zeilen , op dat zy niet , met
te blijven , den Meden caEakes zouden

dienen. Zy ftaken dan na het eilant Si-

licie ovec, en namen de volklozë ftad

ZankU in bezit.

Na de fchipftrijt voor Mikten ge-

fchict was, hebben de Feniciers, op

bevel der Perfianen, koning Eaces,zoon ^
amo

,

s

Koning
Eaccs .

komt op

daer het feeft van de wetgecffter Ceres

vierde.

Wanneer d'Efefiers, die te Voore van

de Chiers, hoehetmethenftont, niet

gehoort hadden , een krijgsheir in hun
lant zagen vallen , meenden zy Zekerlijk

dat het dieven waren, en quamen om
hunne vrouwen tefchaken.Dies fchoten

2y met alle man op de Chiers toe,en do-
den hen. Maer Z>*<?»//'j,deFoceer, vluch-

te met drie genomen vyants fchepen na
: het eilant Silicie.

van Solyfon , die by hen hoogh geacht

was , en grote daden uitgerecht had

,

weer na Santos gebraght.

Dewijl nu de Samiers alleen onder,

de genen , die van koning Darius af-

gevallen waren , in den fchipftrijt van

de bontgenotcn weken , zoo wert hun-

ne ftad, noch tempelen door de Per-

fianen niet verbrant.

De vloot der Perfiancn overwinter-

de, na het gevecht , onder de ftad Mi-
lettts. Des volgenden jaers na dit ge-

vecht, voor Miletus, veroverden de

Perfianen zeer lichtelijk d'eilanden.,

ncrTcns het va ft lant gelegen , als Chios

,

Lesbos ,caTenedos.

De Perfianen vongen de menfehen
van elk eilant , dat zy innamen , als in

een zegen of trek-net , met eikanderen

hant aen hant te houden. Aldus door-

liepen zy d'eilanden, van de Noorder
tot de Zuider-kuft. De fchoonfte jon-

geling kozen zy uit, en meden hen de

teelballen uit , en maektenze tot gelub-

den : maer de fchoonfte maeghden
zonden zy aen koning Darius.

Sedert bleef Santos en andere eilan-

den , als Chios , Lesbos , Tenedos
,

en andere Jonifche fteden , onder het

gebiet van den Perfifchen koning Xer-

xes.

Op het jaer vier hondert negen en DeSa-

zeventigh , voor des Zalighmakers
~

geboorte, quamen gezanten van Sa-

mos , aen de vloot der Grieken , wel-

ke voor het eilant De/os , fterk hon-

miers

zoekeh

vry te

zijn.,

Diod,

De Perfiancn deden d'afgcvalle ftad derten tien fchepen, onder beleitvan
Miletus

y na zydie dooreen beleghte

f
Water en te lande verovert hadden,
ten gronde Hechten. Ditdroegh zich toe
op het zefte jaer na t^Ariftagoras van
de Perfianen afgevallen was.

Den Samiers , dre van eenigh ver-

Leutychides , koningvan Lacedemon >

en Xinthipfus , admirael der Athe-
ners, ten anker lagh,- en verzochten,

dat de Grieken hen en Jonie , en de

Grickfche inwoonders van klein <^4fie ,

van het jok der Perfianen vcrlóflen wil-

I den.
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Wort

Oor-
logh

tuflchen

de Sa-

miers en

Miie-

(iers.
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den. Na koning Leutychides daer

over zich met de krijghsoverften be-

raetflaeght had, befloot hy met hen,

en vond raetzaem den gezanten hun

verzoek toe teftacn, en de Grieklche

fteden te verlofien. Dies rechten zy

met de Samierseen verbont van maer-

fchappy op, en voeren met hunne vloot

na het eilant iamos. Zy liepen ten an-

ker voor den tempel van Juno , en

verv2erdighden zich totdenfehipftrijt

tegen de Perfianen , en verfloegen de

vlotevan koning Xerxes , by Mjkale,

een zeehooft van Jonie , met verlies

van dertigh duizent man aen de zijde

der Perfianen. Op den zelven dagh

wert ook bet lantheir vznXerxes,byPla-

tea in Bcotie, (dat Plutarchus op drie-

macl hondert duizent man begroot ,)

verflagen.

Wanneer de Samiers , die in het

Medifch of Perfiaenfch krijgsheir on-

der Xerxes ftreden , en van wapenen

ontbloot waren , aenftonts in het begin

het gevecht na de zijde der Grieken za-

gen overflaen, deden zy zoo veel als

zy konden , om de Grieken te helpen.

Toen nu d'andere Jonen de Samiers

dit zagen beginnen , vielen zy ook
zelfs van de Perfianen af, en op hen

aen. Als de Grieken de legers en fche-

pen der Perfianen verbrant hadden,

voeren zy wegh , en quamen aen het

eilant Samos. Na het bevechten van de-

ze zege viel ganfcli Jonie en alle d'ei-

landen koning Xerxes af. Voorts rech-

ten d'Athenersen Lacedemoniers met
de Samiers, Chiers, Lesbiers, en an-

dere eilanders, die met de Grieken te-

gen de Perfianen geftreden hadden , een

verbont van ftrijtgenootfehap op, en

deden henby eede zweeren, daer al-

tijtby te zullen blijven, en noit daer

van afte wijken Aldus wert Samos^ncï-

fen d'andere eilanden , weer vry en

ontfloegh zich van het jok der Perfia-

nen.

Op het jaer vier hondert en veertigh,

voor des Zalighmakers geboorte, ont-

ftont een oorlogh tuflchen de Samiers

,

en d'inwoonders van Miletus, (een

ftad van klein Afie ,) over de ftad

Triene, inhctlantfchap van Karie, in

klein Afie gelegen , en nu Palatra ge-

noemt: welke ftad beide de Samiers

en Milefiers zich toeèigenden.

De Milefiers, die in den oorlogh

zwakker waren , namen uit de Sa-

miers zelfs eenige byzonderc mannen,
die den ftaet van het gemeen beft zogh-

ten te veranderen, en trokken na A-

thene, en klaeghden over d'onrecht-

matigheden en ongelijken der Samiers.

DAtheners geboden den Samiers het

oorlogen te ftalcen , en by hen over het

gefchil tot befleghting te handelen.

Wanneer de Samiers dat weigerden te

doen , braght Perikles te wege , dat by

dAtheners befloten wiert,voor de Mile-

fiers tegen hen t'oorlogen . ter gunfte

en ten gevalle van zekeren hoer Afpa-

fia , welker vader Axiochtts van Mi-
/^«jgeboortigh was.

Dies zonden dAtheners na Samos

veertigh fchepen , onder beleit van

den admirael of vlootheer Perikles , i

die de ftad met kleine moeite onder

hun gebiet braght , en dAriftocra-

tia of adel-heerlching , in een volks-

regeering veranderde.

Aenftonts, na het vertrek van Peri-

kles , ontftont op Samos een grote op-

roer : want andere verdedighden den

ftaet van eene volks-regeermg, en an-

dere hielden d'adel-heerfching vooc

het befte. Die nu de volks-regering,

onlangs ingevoert , tegenftieden , trok-

ken , na zy met de voornaemften der

ftad geraetpleeght hadden , na klein

Afie, by Pijfuthnes, zoon vznHyda-

fpes , en lantvoo&ht van den Periifchen

koning Artaxerxes , te Sardis , en

rechten met dien een ftrijtgenootfehap

op : van wien zy ontrent zeven hon-

dert krijghskneehten kregen, met de

welke zy des nachts heimelijk na Samos

overfcheepten,en, met byftantvan hun-

ne eetgefpangenoten , de ftad over-

rompelden. Dies verklaerden zy zich

opentlijk voor vyanden van dAthe-
ners, en gaven hunne ktijghsbezetting

en krijghs -bevelhebbers aen Pijjuthnes

over.

DAtheners , verwittight van het af-

vallen der Samiers, ftaken metzeftigh

fchepen na Samos over : waer van ze-

ftienten deel na Karie, tegen de fche-

pen der Peniciers gezonden wierden:

en ten dele na d'eilanden chiosen Les-

bos voeren , om van daer hulptroepen

te halen. D'overige vier en veertigh

bleven by den admirael Perikles.

De
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De Samiers ontboden twintigh fche-

pen, die zy met krijgs-kncchten na

O s.

het belegh van Miletus gezonden had-

t

den , te ruch : daer by zy vijftigh an-

: dere vocghden , en leverden den Athe-

i
ners , fterk vier en veertigh fchepen

,

i by heteilant T'ragia flaghj maer wcr-
! den overwonnen. Wanneer daer na

i
d'Atheners vijftigh fchepen van Alhe-

i tien , en vijf en twintigh van de Chiers

i en Lesbiers tot byftant kregen, traden

|
zy op het eilanc Samos te lande , be-

vochten aldaerook de zege , en namen
de haven in. Voorts omcingelden zy

de ftad met eene driedubbele muur,

Jen beflotenze aen den zeekant met
i fchepen.

i teos A Is , na verloop van wei nige dagen

,

:idt p" periklcs verwittight wert, hoc de fche-

'V/li. pen der Feniciers , die de Perfianen den

orai

handel;

;«dcn
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de belegh-ftormgevaerten , als ftorm-

rammen en ftorm- fchilden, door ze-

keren Artemenon , een Klazomenier ,

allereerftgevonden zijn.

Op de negende maent , gaven de samiets

Samiers zich over , met beding; van s?
v

u
cn

demuuren te flopen, gyzelaers te ge- over.

ven , en de fchepen over te leveren

,

en daer en boven d'onkoften des oor-
loghs, op een gezetten bellek van tijt,

te betalen.

Strabo gedenkt ook dit bedrijf van
d'Atheners en Periklesop Samos, mee
de volgende woorden, in 't kort. d'A-

theners , eerjl zendende den krijghsover-

Jle Periklcs , en met kern den pi ëet So-

foklcs , teijlerden d'ongehoorzame Sa-

miers , met eenftad- belegh qualijk. Na-
maels zonden zy ook t7s>ee duizent bur-

gers uit hen , by loting gekoren : Teaer

onder Ti>as Neokles , 'vader van denSamiers tot byftant gezonden hadden,
ifikc ; |i hein toe quamen, liet hy een gedeelte \Filofoof Epikurus , een lees en fchrijf
icoiii s der krijgfrs-bende in het belegh blij- \fchoolmeefter.

I

ven , en trok gezwint , met zeftigh fche- Ontrent dertigh jaren daer na
, quam

in Pot- • pen , den vyant tegen

Stefagoras trok ook met vijf fche-

pen na Samos : en andere , neffens hem,

,
e» den Feniciers tegen. De Samiers, die

115 w: het vertrek van Periklcs tot hun voor-

cgerin: deelnamen, om zijne overige fchepen

j

des te gemakkelijker te kunnen aen

niWi; taften , vielen , op vermaen en gelei

van Melijfus, de grootfte Filoföof,

fchielijk ter ftad uit, en befprongen

het leger der Atheners, dat onfterk

en niet op zijne hoede was. Zy boor-

den de hulpgenoot - fchepen in den

n k

na

»

lïiHjit'

r/jichec

b ,
et

lotfehaj

en hoi

me:
d'Athe-

ners.

VerbonJ

.

,

der Sa-

de ganfche vloot der Atheners , onder miers

beleit van den vlootheer Strombichides,

aen het eilant Samos , die met de Sa-

miers een verbont oprechte, om de

gemene of volks-regering in ^Athene

te herftellen, en de regeering van vier

hondert mannen , die onlangs daer ia

gevoert was , af te fchaffen : welk ver-

bont ter wederzijde by eede bezworen
wert.

Perdikkas, lantvooght van Alexan

der de Grote, herftelde de ftad Samos,
^
a

e j t

h

s

"

en de landeryen aen de Samiers

Perdik-

en mo?.

gront , en veroverden d'overige in een I braght de genen weerom in hun vader-

gevecht. Hierdoor voerden zy veer- j lant , die over de drie en veertigh jaren

na»

van hut

id ovfi

zy zit

"

f,tk

ante= :

et ze!;

•rvanü

ide feb-

vierde

Ipitof

tien dagen het gebiet over de zee , en
braghten al uit en in wat zy wilden.

Wanneer Perikles den neerlaegh

vernam, week hy zonder vertoeven
te rugh , en vergaderde een fterke en
talrijke vloot. Thucydides , de Griek-
fche hiftori-fchrijver,en Formio , bragh-
ten van d'Atheners gezwint veertigh

fchepen in zee , Tlepolemuscn Antides

twintigh: waer by de Chiers en Metyli-
neers dertigh voeghden.

Hy trad mèt een talrijke krijghs-

bende te lande , en drong , na hy
Meli/fus in een gevecht verflagen had

,

het belegh te water en te lande fterk

i voort, en matte de ftedelingen, met
ftorm op ftorm , af. Men zeidt aldaer

daer uit gevlucht waren.

Polyfperchon , vooght der koningen Athe-

en voorzorgcr des Macedoonfchen "e
F.
s

rijks, gaf den Atheners, ontrent op s"S
het jaer drie hondert en twaelf, voor we"-

des Zalighmakers geboorte , Samos
om '

weerom , dewijl Philippus , vader van
Alexander de Grote , dat hen te vooire

gegeven had.

Ook gaf koning Alexander de Grote

zelf, zoon van Philippus , Samos aen
d'Atheners , om dezelve oorzake : ge-

lijk Alexander in eenen brief, by Plutar-

chus , aen d'Atheners aldus fchrijft.

Warelijk ik zou u , o Atheners , eene vrye

en zulke beroemdeftad niet gegeven heb-

ben. Maer hontze door weldaet van
I z dien
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dien gene , die toen heer en mijn vader (

Tvas ; tetveten Philippus.

Diodor. "Wanneer de Lacedemoniers , on-

trent op het jaer drie honderten negen-

tigh, voor des Zalighmakers geboor-

te , den Rhodiers tegen d'Atheners

,

zeven galeyen, onder beleit van Eu-

docimus , Filodicus , en DifiU , tot

byftant gezonden hadden , trokken

deze eerit na Samos, en deden de ftad

van d'Atheners afvallen.

Na L\finder , vlootheer der Lace-

demoniers, op d'Atheners, de zege

ter zee bevochten had, viel ganfeh

Grieken-lant van d'Atheners af: uit-

genomen Samos : want de Samiers

,

na zy d'aenzienelijkfte luiden ter neer

gevelt hadden, namen zelfs de ftad in

bezit.

Daer na trok Ly/ander met eene

vloot na Samos. Maer wanneer de Sa-

miers, allerwege meteenbelegh door

Iafander geknelt wierden , en hem
met zijne troepen tot onder de muu-
ren gevordert zagen , begonnen zy

aenftonts van overgeven te raetplegen :

gelijk zy ook zich eindelijk overga-

ven , met beding dat de vrye luiden

,

ieder met hun klederen , zouden mogen
uittrekken , maer al het ander aen hem
overgeven. Aldus weken zy toen uit

de ftad.

Hier op gaf Lyfander den ouden in-

woonders de ftad, bencffens alle de

goederen, die in dezelve waren , en {tel-

den tien overften , tot bewaring over

hen. Aldus quam Samos onder de La-
cedemoniers.

Samos Timotheus, zoon van Konon, velt-

doorTi- heer der Athencrs, veroverde het ei-

^?otm lant Samos
->

dat toen de Pcrfianenbe-

Com. zaten. In het zelve te beoorlogen had-
NeP- den d'Atheners in den voorigen oor-

logh twaelf hondert talenten verfpilt.

Doch Timotheus herfteldc dit cilant

denvolke, zonder algemene onkofte.

samos
Namaels , ontrent op het jaer ze-

omke ven en taghentigh , voor des Zaligh-
Mithri- makers geboorte, quam het eilantJ^-

Pl„: ' mos onder de maght van Mkhridatus
,

urch. koningvan Pontus , 'm klein Ajie, die

door zijnen krijghsoverften Archelaus
,

met eene vloot fchepen , by na de gan-

iche Middelantfche zee bemaghtight,

en alle d'eilanden Cyklade», en die bin-

nen Malea, eene uithoek van Pelopon-

M O S.

nefus , nu Morea , lagen , onder zijn gc-

biet gebraght had.

Maer wanneer Sylla, veltheer der

Romeinen, met koning Mithridatus
y

drie jaren daer na, vrede had gemackt,

fchijnt Samos en alle d'andere eilan-

den onder de Romeinen gekomen te

zijn, die de ftad Samos met prachtige

gebouwen en fchouwtoonclen deden

verheerlijken.

Des volgenden jaers wiert het ei- A
|

lant Samos , als ook Samothracie en an-

dere , door de zeerovers , in het by zijn

van Sylla, ingenomen. Mcnzeidt, uit

een kapel van Samothracie duizent

talenten wegh gefleept wierden. Dit

zagh Sylla met ooghluiking aen; de-

wijl hy deze eilanders niet vvaerdigh

achte,hen, om hun misdrijf, te befcher-

men.

Brutus , een van Julius Ceftrs door-

flagers , vierde op Samos , op het jaec

vier en veertigh, voor des Zalighma-

kers geboorte , zijnen geboorten-dagh

,

met het aenrechten van een prachtigh.

gaftmael.

Wanneer op het jaer drie en dertigh
, P1

voor des Zalighmakers geboorte
t
A

Markus Antonius , en andere Romei-
nen en uitheemfche koningen , en vier-

vorften ,
(die gclaft waren krijgs-toe-

ftel te zenden en brengen,) met de

vloot, fterkacht hondert ïchepen, na

het eilant Samos afgezakt waren
,

maekten zy aldaer met eikanderen

goe cier, en haelden hunne herten

op-

Alle de genen , die de fpecl-kunft

oeffenden, werden ontboden om op Sa-

mos by een te komen. Het eenigh eilant

doorklonk van fluiten en gezangh, daer

nochtans by na de ganfche aertbodem

rontom in eenen gloet van oorlogh

ftont. De fchouw- tonelen waren met

ryen , die om ftrijt fpeelden , opge-

propr.

Alle de fteden, en ieder in 't byzon-

der , zonden oflen na d' offerhande ;

en de koningen ftreden met gaft-ma-

len en gefchenken tegen eikanderen.

Keizer Cefar OcJavius , namaels suc

Augufius gebynaemt , aenvaerde op

het eilant Samos , op het negen en twin-

tighfte jaer, voor des Zalighmakers

geboorte , het Roomfche burgermce-

fterfchap voor de vijfde male. Drie Dl

jaren
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jaren daer natrok hy, na het verrich-

ten der zaken in Griekenlant, na het

eilant Samos over, en overwinterde

aldaer : desgelijks des volgenden jaers

,

na zijn weerkomfte uit Oofte.

Hygafioen den Samiers, tot loon

der gaft-vry heit, devryheit. Waerom
Plinius te recht Samos , het vrye Sa-

mos noemt : gelijk ook de Samiers al-

en zagh , dat de koninglijkc regering

noch duurde, fcheepte hy na Italië

over, en eindighde aldaer zijn leven.

Van Samos was ook eender twaelf Sibyllc.

Sibyllen , met name Hierophyle , en

anders de Samifche Sibyllagcbynzcmi,

geboortigh.

Men zeidtook Juno op Samos, onder Juno op

een willige-boom , aen den vliet lm- Sa"los

tijt, van begin af, hunne vryheit heb- \brafm zou geboren, en aldaer, zoo"
ben traghten te befchermen Hy deed

aldaer ten dien tijde vele zaken af:

want derwaerts quamen by hem ge-

zanten op gezanten.

lang zy maeght was , opgevoet zijn

:

waer om het eilant Parthenia , dat is

,

maeghdelijk, op Griekfch genoemt , en

ookaenhaergewijdt wiert. Juno wort

a [
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aldaer de vrede, welke zy te voore

door redenaers verzoght hadden, en

richten daer beneffens een verbont

met hem op. Onder de gefchenken,

door de Indianen gezonden , waren

tygers, dieren, die de Romeinenen
Grieken te voore noit gezien hadden:

als ook een jongeling zonder armen

,

die met de voeten deed, al wat een an-

der met de handen.

Wanneer keizer Augufius de zege

op zee bevochten had, begafhy zich

na het eilant Samos ter winterlage.

Twee van de drie Koloflen beelden

van Myron, die op een voetftal Hon-
den , en door Antonius weg genomen
waren, deed hy weer op den zelven

voetftal herftellen: te weten , het beek

van Minerva en Herkules. Maer het

beelt van Jupijn braght hy na Rome , in

het Kapitolium over, en ftichte daer

voor een kapel.

Deze beelden ftondeninde Q.zd Sa-

mos , op eene plaetfe onder den bloo-

toni*

ten hemel , welke plaetfe vol van de

fchoonfte beelden was. Desgelijks wa-
ren'er eenige kleine tempels of kapel-

len , vol van aeloude kunft-ftukken.

Het eilant Samos heeft , in aeloude

tijden , vele voorname en geleerde

mannen voortgebraght. Boven al was
Samos , door de geboorte van den ou-

den en berughren Filofoof Pythagoras
,

vermaert, die ten tijde van koning

Polykrates geb loeit heeft. Wanneer
dees Pythagoras de tierannige , dat is,

geweldige of koninglijke, regeering

zagh opkomen , verliet hy het eilant

en de ftad Samos, en trok uit leer-

zught na Egypten en Babyion. Wanneer
hy van daer weer om gekomen was

,

jiifl

ze , voor de hooftftoffe der lucht geno-

men , en hierom miffchien verziert op
Samos geboren te zijn ; dewijl aldaer

een boven mate heilzame en zuivere

lucht zweeft.

Van Samos was ook d'oude Griekfche chcri-

poeet cherilus geboortigh , die op de
lus '

vijfen zeventighfte Olympias,onticcnt op
'tjaer vierhondertentachentigh, voor
des Zalighmakers geboorte, de zege

der Atheners , op den Perfifchen ko-

ning Xerxes bevochten, invaerfenbe-

fchreven heeft, en voor ieder vaers,

tot een gefchenk,een ¥
(tater kreegh.Ho- * ïed«

ratius noemt hem evenwel den onbe-
z°° *cel

fchaefden poëet. gulden.

D'aeloude uitfrekende Griekfche Konon.

wiskunftenaer Konon had ook het ei-

lant Samos tot zijn vaderlant , die ze-

ven boeken van de Iterrekundegefchre-

ven , en op een zelven tijt met Ksirchi-

med.es gekeft heeft. De poëet Virgi-

lius gedenkt dezen Konon, in zijne

derde herders koute.

Een Samier was ook Kreojylus, die Kreofy-

gezeitwort den poëet Homeer t'eencr !
US
V'

tijdeter maeltut ontrangen , en tot een

gefchenk een opfehrifr vaneenpoëiye
of gedight van hem ontfangen te heb-

ben, dat de gevangkenis van Echalie

genoemt wiert. Kallimachus toont

door het volgend opfehrift her tegen-

deel, als of Kreofylus zelf het gedicht

voornoemt zou gemaekt hebben.

Het opfehrift luide aldus, ik ben een

Toerk van den Samier , die eert ijts den
goddelijken Homeer in huis ontfing ik

bekeen , o Eurytus ! ulven val , en de

fchone )ole. Ik Tvord Homerifch fehrift

genoemt. O lieve Jupiter l dat is , voor

Kreofylus zypaer te lijden.

I 3 Ee-
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Ëenigen houden dezen Kreofylus

voor lcermeefter van Homeer : andere

niet hem , maer zekeren \_Ari(le&s de

Prcconnefer.

De Samiers hebben, onder alle ande-

re eilanders van de Middclantfchc zee ,

in oude tijden , verfcheide vergelege

geweften van dien oort bevaren, en

ten koophandel aengedaen.

Schip- Wanneer ecnige Samiers, ontrent

VftJcr op het jaer zes hondert, voor des Za-
'

lighmakers geboorte, meteenSamifch

fchip na Egypten wilden overfteken,

enaen heteilant Platea, ondetLybie,

of Afrika gelegen , vervallen waren

,

werden zy dooreenen ooftc wint ver

OU

miers.

Herod

M O S.

moelie ofdijk,romom de haven in zee,

van twintigh roeden hoogh, en meer

als twee ftadien. lang.

Het derde werk was de grootfte

tempel van allen, dien oit Hercdoct

gezien had. D'eerfte bouwmeefter daer

van was Rhekos , zoon van Fileus , een

inboorling.

Op Samos was ook een Labirynth
D;ji

of dool -hof, door zekeren Theodorus hot',

gemaekt. De Samiers hadden ookee- plln

nen tempel van ]uno in Egypten , ten

tijde van koning Amafïs , gefticht.

Ten tijde van keizer Auguflus wa- Ma;

rcn,naerhet fchijnt, de Samiers zeer f^
maghtigh, dewijl zy verfcheide fte- str;

voert, en vervielen , wanneer de wint , den op het tegen over gelegen vaft lant

niet ophield , buiten de kolommen van
j

van klein Afie bezaten : als een gedeel-

Herku!(s,{nu de Straet van Gibraltar)tn

quamen aen de hxd Tarteffurn, welke

te , volgens

der Efeliers

:

aen den zeekant tegen over Libye lagh

te landen. Te dien tijde was dezezee-

koopftad noch by niemant aengedaen :

dies de Samiers van daer met zeer gro-

te winften te rugh keerden. De Sa-

miers leiden het tiende gedeelte van

deze winden, bedragende zes talen-

ten, op , en nuekten daer van eenen ko-

pere ketel, na het fatfoen van een Ar-

golifche beker : daer rontom neftens

eikanderen hoofden van vogel-grijpen

ftonden. Zy fielden die in het )uno-

Strabo, van de zeekuftc

en, aen den zeiven oort,

deftad Neapolis, welke cerrijtsd'Efe-

fiers bezeten hadden ; maer de Samiers

gaven daer voor in verruiling, CMara-
thejïum, eenc ftad van Karie, ia klein

Afie:

Ten dien tijde bewoonden de Sa- St

miers het mcefte gedeelte van het eilant

Ikaria
,
(dat toen woelt en van manvolk

ontbloot was ,) om de weiden : want

het woeft Ikaria had weiden, die de

Samiers gebruikten.

Het eilant van Samos ftaet nu onder San

ntum, of tempel van J«»o, en zetten I den groten Heer , en wort door eenen <*

daer onder drie kopere koloflen bcel- Kadi en Aga befliert. De Kadi heeft tea

Drie

grote

werken
oeroude

Samiers.

tOr-
gyiae.

den van zeven ellen hoogh , die op de

knien lagen.

By de Samiers waren, zoo Hero-

doot getuight , de drie grootfte wer-

ken van alle Griek fche werken.

Het een was van eenen bergh, van

hondert en vijftight roeden of vadem
hoogh, die mifïchien Cercetius^oïAmpe-

los by Strabo genoemt wort. Onder van

de voet van deze bergh,begon een twee-

mondige gracht, en ftrekte in de leng-

te tot zeven ftadien verre , en was ter

weder-zijde acht voeten hoogh en

breet. Door die ganfche gracht was

een andere gracht , van twintigh ellen

diep en drie brcet , gegraven : door de

welke het water in goten , uit den gro-

ten bron geteit , en na de ftad toege-

braght wierr. De bouwmeefter van de-

ze gracht was Eupalinus , de Mega-
i er , zoon van Nauflrofos.

Het twede werk was een bhaer

,

nr.z

met drie of vier Turkfche huisgezin- Hcc

nen zijn verblijf in de ftad Megale Cho-

re of grote f'ad : desgelijks d'Aga ,

met tien of twaelf Turken , om hem
in het uitvoeren van zijn ampttc hel-

pen.

Het ampt van den Kadi is de wet R<

af te kundigen, en dat van den Aga,

die ter uitvoering te ftcllcn , en alle ta-

xen of opgeftelde fchattingen in te vor-

deren. Vele Grieken ftellen zich zelfs

onder het rechts-gebiet van den Griek-

fchenaerts-bifichop, inzonderheit de

geeftelijkcn. Maer indien iemantzich

met het vonnis van den aerts-biiïchop

niet voldacn dunkt te zijn , hy magh
daer van zijn beroep aen den Kadi

doen.

Op de komftc van een nieuwen Kadi

ofAga,vergadert het Grieks opperhooft

der dorpen in de grote ftad : als ook
over eenige algemeene zaken , die het

ganfeh
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ganfch eilant betreffen , en inzonder-

heit op de komftc van den bevelheb-

bers , die gefchikt zijn om het Haratch,

ofhooft-gelt , voor den groten Heer te

verzamelen.

De Kadi wort derwaerts door ee-

nen van de Kaddileskers gezonden:

waer van twee in het Turkfche rijk

zijn: d'cen voor Europe, die Romily

Kaddilesker • genoemt wort, en d'an-

dervoor Koffie , die Anodal Kaddiles-

ier heet. Deze twee zijn, in waerdig-

heiten maght , de naefte aen den OHaf-

,

ü, en bekleden de naefte plaetfe nef-

I

fens hem. Door eenen van deze twee

! worden alle Kadifen in hunne ampten

I gezonden.

De voordelen van den Kadi van Sa-

j

; mos ontftaen uit de richthoven , daer

hy voorzitter is. By affterven van ee-

ii nen perzoon , ftelt hy alle deflelfs goc-

1 1 deren op fchrift , en neemt , na die ge-

i
waerdeert zijn , drie ten hondert, vol-

i gens na dier waerdyc.

Maer indien een man zonder manne-

lijken oir fterft , dan heeft d'Jga maght

I

deftelfs landen aen te taften , en die , na

\

zijn welgevallen, aen eenen anderen

te verkopen. Geen zoon noch doch-

ter kan landen van de moeder erven:

maer dezelve vervallen alle aen denJga,

die maght heeft dezelve te verkopen,

lof na zijn goedtdunken daer over te

ihandelèn Indien een man zijn landen

zeven jaren onbebouwt laet leggen,

d'Jga heeft maght , om die te verko-

M Ö S. 71

rijksdaalders.hoóftvoor hooft:maar op
Samos zijn alleenlijk getrouwde man-
nen gehouden die te betalen. Doch in-

dien een getrouwde man fterft, enee-

nen zoon nalaet , dan wort het Haratch

of hooftgelt van dien geéeifcht, fchoon

hy noch aen 's moeders borften lagh.

Die als vreemdelingen in een lant ko-
men , betalen dit Haratch , zoo ge-

trouwden , als ongetrouwden. In ge-

lijker wijze betalen de Samiers , die

pen.

tt&til

,li
ooi

Jielifl

en voldoening voor de inkom-

iften t'etfchen, die aen hem zouden

vervallen ofgekomen zijn, indien het

lant die zeven jaren was bebouwt ge-

:

j
weeft.

Het Haratch of hooftgelt is d'ee-

nighfte inkomfte, dat de groote Heer

van dit eilant ontfangt. Alle d'andere

inkomften van dir eilant zijn, gelijk

i zy dat noemen , Vakouf: dat is te

zeggen, gefchikt tot kerkelijk ofgee-

fteliik gebruik , en behoren' geheellijk

:tot de grote Moske, welke te Tofana of

gefchuthuis , by Galata , tegen over

het Serrail of vrouwen - timmer van
den groten Heer.te Konftantinopolen , is.

In d'andere delen des Turkfchen
keizerrijks betalen alle mans perzo-

jnen, die geen Turken zijn, van veer-

tien tot meerder jaren, jaerlijks drie

hun lant verlaten , om ergens in het

rijk koophandel te doen , het Haratch,

fchoon zy ongetrouwt zijn.

Wanneer de verzamelaer van dit

hooftgelt (dien de Turken Haratchgy

noemen ,_) komt, dan gaet hy eerft by
den Kadi, en toont hem het keizer-

lijk bevel. Waer op de Kadi den hooft-

man van ieder dorp, dien de Grieken

Proefii noemen , daghvaert , om voor
hem in de f grote ftad te verfchijnen. t

^
e§ale

Wanneer hy voor hen het keizer-

lijk bevel gelezen heeft , belaft hy
hen alle mogelijke zorge aen te wen-
den , tot fpoedige lichting der fchat-

ting. Na zy dat belooft hebben , laec

hy hen weer gaen.

Dan gaet de Haratchgy van dorp
tot dorp, en éifcht van de -Papas, of
kerkelijke dienaervan deplactiè, een
nette lijfte van de namen der genen

,

die gehouden zijn te betalen. Indien dé

Papas in gebreke blijft, dat te doen, of
eenige namen, die zouden hebben moe-
ten ingeftelt zijn , overfhet,zoomagh
hy wel verzekert zijn , ter neergeleit, en
met ftokflagen geftraft te worden.

Niemant wort 'er verfchoont. Die
niet kan betalen , wort in de ketenen

gefmeten , en daer in by na als een ge-

vangen man gelaten, tor dathy zijne

goederen verkocht, of het geltgebe-

delt heeft, tot ontflaging der belafting

van zijn hooftgelt.

Samos, zoo eenige verhalen of lie-
In-

WOOB-
ver beuzelen , zou lang woeft gebleven ders van

zijn, dewijl zekere wilde dieren, iVVJ- Samos -

den of Neaden genoemt, aldaer neftel-

den, die een groot geluitmaekten, door
welker geluit ofgebrul het aertrijk van
een fcheurde en fpleet.

Zoo Elianus verhaelr,uit defchriften

van zekeren Euforion , zou op Samos
in aeloude tijden, wanneer het woeft
was, wilde dieren van een yzelijke

grotd
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grote hielden , die wreet en vervarclijk

aenquamen , en Netelen genoemt wier-

den, door welker geloei alleen d'aer-

de kïieurde. Waer uit een fpreek-

woort by de Samiers ontftaen was

,

als men iemants fterkte wilde uitdruk-

ken : Hy is in Jlerkte grooter , als de

Neaden.
Voorts getuight Elianus, uit Eufo

-

rion, datby zijnen tijt noch de gebeen-

ten dier gcdroghten getoont wierden.

Miffchien waren deze een en dezelve

gebeenten, die andere Samiers voor

de gebeenten der Amazonen toonden ,

die op Samos door Bacchus gedoot wa-

ren.

Want men zeidt , dat door der zelver

geloei het aertrijk ontrent den bergh

phloeus geborflen zy. Aldus fchrijftP/w-

tarchus in de volgende woorden. V'A-

mazonen , uit de lantflreke der Efefiers

,

voor Bacchus vluchtende , trokken na.

Samos over. Dees deedfchefen toetake-

len , en fcheefte over , en tafie haer

met een gevecht aen , en dode vele Ama-
zonen. Eenigen dergenen , die te fneu-

velen quamen , Teorden gezeit ontrent

Phlteus gefneuvelt te zijn : Melker ge-

beenten ook aldaergetoont "Voorden. Zom-

migen zeggen , da: de Phloeus van haer

geborjlen zy , Wanneer zy hert enfterk

fchreeufvden.

Dus verre Plutarchus.

Doch eenige houden dit voor gene

ware gefchiedenis , maer voor een poë-

tifch verdichtfel en beuzeling , en

willen door den naem van Neaden of

Neiden, door welker gebrul het aert-

rijk gezeit wiert te fcheuren , aertbe-

ving verftaen : waer door by wijle het

aertrijk met veel geraes en gedruis fplijt

en gaept.

Want wanneer, in die aeloudc en

rouwe eeuwe, op Samos aertbeving

ontftont, en het aertrijk door aert-

beving met gedruis en geloei van een

fcheurde, zoo is gelooffelijk , dat die

aeloude eilanders , als zy d'oor-

zake der aertbeving uit onkundigheit

niet konden vatten , yzelijke wanfehep-

felen verzonnen hebben , door wel-

ker gebrul en geloei quanfuis het aert-

rijk van malkanderen zou gefcheurt

zijn.

Op het jaer veertien hondert drieën

vijftigh, wanneer Konjïantinopolenen

)i

•

O Si

d'eilanden der Archipel, onder dé re»
SsM

gering van den Turkfchen keizer Ma- vc

hometh de tlveede , door de Turken G

t'ondergebraght waren , wiert het eU 8"

lant Samos ganfeh ontvolkt.

Als namaels zeker Kilitch Aly Bajft

aldaer aenquam, en met een klein ge- v<
r.

zelfchap lande , om te jagen , wiert hy

met zulkcn begeerte tot deze plaetfe in-

genomen , dat hy befloot verlof van

den groten Heer, keizer Selim
i
te ver-

\

zoeken,om het eilant weer te bevolken.

Nahydatgedaenhad, voerde hy ver-

fcheide huisgezinnen van alle na-by-ge-

lege plaetfe, en inzonderheit van het ei-

lant Mitylene,naSamos over.Waer over

het eilant allengs vol inwoonders werr,

en nu achrien (leden en vlekken heeft.

Zoo Belon gedenkt, was het eilant

Samos , tot op het jaer vijftien hondert

en vijftigh, geheel woeft, en wiert by
genen menfeh bewoont , uit vreze

voor de zeerovers. Ook lagh'er niet

een eenigh dorp op , noch geen vee

wert'er gehouden. Maer op het jaer

vijftien hondert en tachentigh begon
men dit eilant weer te bevolken.

Zoo andere willen, zou de Turk- >'

fchc keizer Selim , op het jaer vijftien
"

hondert en vijftigh , dit eilant aen ze-

keren Bajfa Cigale, admiraelder zee,

vereert hebben, die het met Grieken

deed bevolken en beplanten , die fe-

dertgeweldigh aengegroeit zijn.

De hedendaeghfe inwoonders ,zoo

van dit eilant Samos , als van Nika-

ria, zijn meeft alle Grieken, die bei-
j

de op een zelve wijze leven , en den
Griek fchen godsdienft onderhouden :

doch de priefters van Nikaria zijn veel

onkundiger , als die van Samos.

Behalve de Kadi, met drie of vier

Turkfche huisgezinnen, en d'o/^^
met tien of twaelf andere Turken , die

hun verblijf in de ftad Megale Chore

hebben, zijn zeer weinige Turken op
dit eilant.

De Turken hadden wel eer eene

Moske in Megale chore ; maer de Ve-
netianen deden die flopen , wanneer
zy d'eerfte male met hunne vloot aen

dit eilant quamen, om het onder hunJ

ne gehoorzaemheit te brengen , en d'ei-

landcrs tot opbrenging van ichatting te

dwingen. Doch de Griekfche Samiers

weigerden in 't eerfte fchatting te be-

talen
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talen , of voor den Vcinetiaenfchcn

ovcrftc te vcrfchijnen, en vlügten na het

igeberghte,uit vreze dat de Venetianen

aenftonts door de Turken weer van het

cilant zouden gedreven ,en zy, ter zake

:
kc van zulken fchicüjkcn afval, ge-

ftraft worden.

Maer na Megalc Chore, ofde grote

O & 73

ftad, door de Venetianen ingenomen
. en de Moske daer in ten gronde gedoopt

was, gaven d'Aga en Kadi aen d'ei-

\k
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landers verlof, om jaerlijks eenefchat

iting van acht duizent rijksdaèlders aen
' de Venetianen te betalen. .

Doch wanneer de Turken , na het

! maken der vrede , hetftelt waren , heb-

ben zy noit hunne gedoopte Moske

\ willen herbouwen, of ecne nieuwe

maken, uit vreze voor een diergelijk

toeval: gelijk zy ook, uit kraght van

een oud waengeloof ,
gene Moske wil-

len gebouwt hebben, als alleenlijk ter

plaetfe, daer zy zekerlijk weten, dat

die noit door gewelt der Kriftenen zal

ontheilight of ontwijt worden.

Al het volk van het platten lant zijn

i
lantbouwers, uitgezeitde Mufafaridcn,

1 of huis-dienaren van den Aga , die hun

\ lant in pacht uitgeven, en hun werk ma-

ken , om op den Aga te paffen, leder

meefter of heer van een huisgezin is ge-

houden op den Agate paffen, en hem
ten dienfte te ftaen , ten dien tijde, als hy

I al hun koren doctgereet maken, om ge-

|

meten te worden , en daer van de tien-

de te betalen.

Dan wort een van deMufafariden ge-

zonden , om de tiende in te vorderen

,

die tot lafte van den meefter des huis-

gezins moet onderhouden enonthaclt

worden. Macr in plaetfe van de tiende

des korens te nemen, welk ftips zijn

orde is, neemt hy geit, na zijn eige

wacrdering van den prijs des korens.

Alle wijnen, brandewijn en olie, zijn

na eenoude taxe, welke indehof-re-

gifters ftaet aengetekent , getient.

Voorhene was op de zijde gene

belafting geftelt , uit oorzake het een

hantwerklël was , dat alleen door vrou-

wen handen gedaen wert: ter tijt toe

zeker Aga quam, die een weinigh zijde

begeerde, om daer van een gordel voor

hem te laten maken.De Grieken bragh-

ten hem uit gulhertigheit eenc brave

mant vol zijde:maer des volgenden jaers

eifchte hy over al cen gelijke méeiiigh-

te, als of het hem van ampt- wegen
toequain.

De kleding der hedendacghfe Griek-
^

Ie
g "»

fcheSamiers is als die van de Turken, ra;ers .

en beftaet. in een lange rok , wclket ot

op de hielen hangt , met een gordel

om de lendenen : daer over zy een licht

kleet of rok dragen. De vrouwen vol-

gen desgelijks in hare kleding de Turk-
fche vrouwen na , zijn om de lendenen

gegordt, en hebben een witte vaelie

ofdoek over het hooft De jonge vrou-

wen laten het hair achter neerwaerts

hangenjin een lange lok oftuit gevloch -

ten, en op het eind met een zilvcre of

goude keten opgeknoopt.

In voorige tijden ftont het grootftc Griek-,

deel der eilanden van d'Archipel on- f
ch

,

c

^

er"

der het gebiet van den aerts biffchop r&K-
van Rhodus : en het eilant Samos had «"g-

eenen biflehop , die fuffragaen van dien

biffchop was.

Maer federt de laefte hervolkingdes

eilants , heeft het onder den Griek lchen

Patriarch van Konjlantinofolen geftaen,

die het aen de grote kerke van Kon-

Jlantinopolen gaf , en zond dcrWaerts

eenen Vicarius of ftedehouder , om al-

le de kerkelijke inkomftcn te verzame-

len.

Indien ftaet bleef het een reex van
hondert jaren , tot dat het volk of ge-

meente van Samos den Patriarch ver-

zoght , om eenen aertsbiflehop te mo-
gen hebben: hetwelk hytoeftont, en

voeghde hen den biffchop van T^jkarie

tot Sujfragaen toe. Maer dewijl dat ei-

lant te arm is, om eenen biflehop t'ori-

derhouden , fo heeft ten hedigen dage

d'aertsbiffchop van Samos geheel en'

al genen Sujfragaen.

Wanneer een nieuwe aert^biffchop

komt , die toont zijn bevel-brief of
bul , van den groten Heer aen den

Kadi. Dan daghvaert hy alle de Proëfti,

ofoppervooghden van de dorpen , dien

hy zijne bul voorleeft ^ en doet die in

de gedenkboeken des eilants opfehrij-

ven. Wanneer dit gedaen is, vcrzcl-

fchappen zy hem tot aen de hoofrker-

ke s alwaer hy , na het lezen van zijne

onderrichtingen en berighten , hem
door den aertsvader gegeven , op den

aerts-biflchoppelijken throon geplaetft

wort: daer elk een hem de handen

K komt
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komt koffen : waer op hy aea hen zij-
|

ne zegening geeft. Dan doet hy tot hen

ecne rede of preke , indien hy by zich

zelven genoechzame bequaemheit

vind het te doen. Dit is de maniere

van zijne hulding in het aertsbisdom

van S&mos en Nikaria.

Op zijne eerfte komfte bied de P&~

pas,of parochic-prieftcr,van de kerke

van zijn verblijf-plaetfe, hem vijftien of

twintigh rijksdaelders , en die van d'an-

dere kerkcn,ieder na zijn vermogen.Op

het eerfte jaer van zijne komfte betaelt

ieder parochie-priefter hem vier rijks-

daelders : en de volgenden jaren twee.

Ieder lekebroer geeft hem acht en vecr-

tigh afpers : en de volgende jaren vier en

twintig. Zijne overige inkomften komen
hem van de willekeuren en huwelijken.

Het een gedeelte des cilants komt tot

Megale,datz d'aertsbifichop zijn verblijf

heeft, om trouverlof te halen, en het

ander deel , by zijnen Vktrius of ftede-

houder,tc K&rlcvofi. De Samicrs geven

ecne rijksdaelders voor het verlof van

trouwen: en alle vreemdelingen twee.

Maer die na zijn eerfte huwelijk komt,

betaelt voor het twede en derde verlof

drie of vier rijksdaelders.

A«ts- Sedert Santos een aertsbisdom was,

pcnTJiï zijner tot nu toe, niet meer als acht

Samos. aertsbiffchoppen geweeft : zlsi.Atba-

nafius.z.Anthimus . i .?AYthenius.^ Kcr-

nelius. 5 .Chrijlophorus.6. Neofytus. 7.J0-

fefGeorgirens. 8. Fhilaretas.

Athanafms was geboortigh van dit

eilant , en een gehuuwde priefter.

Maer wanneer zijne vrouw, ontrent

den tijt van zijne verheffing tot aerts-

priefter, teftervenquam , nam hy het

gewaet van een Kaloyeraen. Hy was

twintigh jaren aertsbiffchop.

Anthimus ,
gebynaemt Judas, was

vijftien jaren biffchop. Maer op zeke-

re klachte, door d'eilanders tegen hem
acn den Kapitan Bajfa , of admirael der

Turkfche vloot , gemaekt, wiert hy

inde gevangkenis gefmeten : waer uit

hy voor zekere zom gelts ontfiagen,

en namaels aertsbiffchop van Ccfarea,

in Kappadocie, gemaekt wiert.

Parthenius , een ïhebaner , wert

uit het aertsbisdom van Patras na Samos

overgebraght:ahvaer hy,onder den tijtel

van Pro'édros , dat is , voorzitter, twaelf

jaren den ftoel bezad. Maer na dien

tijd wiert hy in het volle recht en wacr-

digheyt van aertsbiffchop toegelaten.

Kotnelius van M)telene wiert dooi-

den aertsvader van Konflantinopolen

,

naeénc zitting van zes jaren, afgezet.

Na hem volghde Chrijlcphorus
,

een Samicr , die door de Venetianen,

over wanbetaling van fchatting , op de

galey gel meten wiert.

Na hem volghde Neofytus , geboor-

tigh van het eilant Sifanto , die zes jaren

den ftoel beklede , en op het eilant fterf.

Na hem quam! Jozef Georgirenes,

geboortigh van het eilant Milos , die

desjaers zeftienhondert zesenzeftigh,

den zevenden van Wijnmaent , in-

gcwijdt wert.

Hy zad vijf jaren op den aertsbif-

fchoppelijken ftoel , totdat, na het ver-

overen van het eilant Kandie, de Tur-

ken aldaer volkrijker, en dienvolgens

moetwilliger en baldadigh werden : dat

hem gewcldigh verdroot: waer over

hy zich in de fpelonkcvan S.JokanA-
pocalypfs, op het eilant Patmos, begaf.

Na hem ftelde d'aertsvader van Kon-

Jlanünopolcn in zijne plaetfc Filaretus

van het eilant Sifanto.

Dees aertsbiffchop Jozef Georgi-

renes heeft eene belchrijving van

d'eilanden , Samos , Patmes en Nikt-

ria , als ook van den bergh ^Athos ge-

maekt, die, op zijn aenwezente Lcn'

den in Engelant, in het Engel!ch , in het

jaer zeftien hondert acht en zeventigh

gedrukt is. Waer uit wy,voor een groot

gedeelte , het geen, dat van die eilan-

den fpreekt , getrokken hebben.

In de doorvaert of ftrate, tuffchen n\3l

het eilant Samos en het vaft lant , leggen f
eenige kleine eilanden.

Ter oorzake van deze eilanden, is

de doorvaert een groot neft voor de

Korfairen of vrybuiters. Geen Ichip,

dat in die ftraet komt, kan het ont-

fnappen , als met ter weder zijde

tegen ftrant aen te zetten : alwacr bet

dan in gelijk gevaer is, om tot een roof

te worden. Deze vrybuyterszijn me-

rendeels van Malta, Livcrne, en Sa'

•voye , ofvan Sardinië.

N effens het eilant Samos ftelt Pli-

nitis d'eilanden Ebipara , Njmpbea ,

en Achillea.

Beoofte de ftad Santo , tegen over de

kaep S. Maria , de hoek van Figella van

het

Satr
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het vaft lant van Aldinelle, of'klein Ajie,

\
leit acn Santo, een klein cilant , ront in

'taenzien, en inde zeekaerten Lemine

genoemt.

Achter dit cilant kunnen defchepen

tiinj tegen een Zuidelijke wint ten anker ko-

men: want het is in dit kanael, en in

de haven, overal veertigh vadem diep.

Voor d'nithoek Trogilium, op het

vaft lant, tegen over Samos gelegen , ftelt

'Strabo ten. klein cilandeken , ookTrogi-

Hium genoemt.

Aende Zuid-Wefthoek van het ei-

"t lant Samos , en tegen over het vlek Spa-
° 'tharei, en ontrent een vierendeel mijls
'

van ftrant, leit een klein citent,SamoPou-

lo, dat is, klein Samos , nu by de Grie-

ken , maer fchijnt by Strabo Narthecis,

j sn by Plinius Narthecufa genoemt te

'"

djn. Het is een tamelij k hoogh eilant,en
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vol groente, én geeft zekeren bloem,dié

als Muskus riekt ; waerom de Grieken

en Turken dien Muikoulia,en anders/Co

-

ree, en d'Arabieren Alhanna noemen.

De grote Heer en andere groten dragen

dien bloem, tot cieraet, aen den tulbanu

Achter het eilant SamoPoulo is een

veilige ree voor de fchepen : maer de

Zuide wint waéit'ér recht op in.

Effen om de Zuid-wefthoek leggen

twee klippen .- welker een als een groot

fchip is: en d'anderc leit effen boven wa-
ter.M en kan tuffchen de klippen en 't cr-

iant doorzeilen : en is over al een fchone

gront. A Is men daer tegen over is , ziet-

men eene kleine pilaeraen lant, ineen

groten inboght ftacn. Een weinig beoo-

fte, ofook recht voor de pilaer , is eenc

goede ree voor de fchepen. Daer is ook
goet verfchwater aen lant te bekomen.

Eilant Chios , oïCbio , nu Sm.

HEt eilantC&w,ofCitóï,alzo van over

ouds by Grieken ca Latijnen ge-

loemt, heet nu noch by Grieken , Italia-

len en andere \o\kznScio ofC«:maer de

Turken noemen het Saquez, of Sakes

,

:n , met het by voegen van het woort
Adajt of Adas , dat is , een eilant , Sa-

fyuezadas ofSakes AdaJI, dat Majlich ei-

lant gezeitis, van wegen den grooten

overvloet der Gom Majlich , welke

op dit eilant alleen valt. In een zelven

zin noemen de Perfianendit eilantook
Seghex , dat is, Majlich.

Het voerde by ouds, en te voore,

dennaemvan Pityufa, Ethalia. en Ma-
kris. Het wert Chia (volgens Metro-

''dorus en Kleobulus by Plinius) ge-

noemt , na de nimf Chione , dochter van

den Oceaen : of na den overvloet der

fnecu , welke op Griekfch XicbV oïchion

[heet , en

ganfeh jaer door blijft leggen

ia

op de hooghfk bergen het

Of het wert Chia na zekeren (lang of

draek genoemt, dje zich ónder den
bergh Pelineus , de hooghfte des eilants

,

in oude tijden verborgen lagh : tot gro-

te vervaernis der inwoonders : want
Chia , of Chivia , bediet op Syrifch eé-

iicn flang

:

Scio is een van de edelfle en luftighftc
:
' 'eilanden van dArchipel , en was wel
phaieer het beroemde eilant der Jonen : ge-

lijk het ook nu noch zeer vermaert en
' beroemt is.

Het leit in d'Ikarifche zee , tuffchen
f®fe

d'cilanden Samos en LesbosjaaMetelino
y

en allermceft tegen over d'oude (tad £«.

rythre , van het vaft lant , neffens ofte-
gen over Jonie, een lantfehap van klem

Ajie , met een enge zeeftrate of door-

vaert tuffchen beide, en tuffchen de lie-

den Smyrne en Efefen.

Strabo brengt de fchipvaert van,

Chios tot Lesbos, niet een Zuidcwint,

by na op vier hondert ftadien.

Het heeft inden omtrek hondert en Porca* ;

drie en twintigh Italiaenfche mijlen

:

maer anderen maken dien twaelf, * en * Spon.

eenigen 63 Italiaenfche mijlen minder.

Strabo brengt d'omvaert op negen hon-

dert ftadien.

Plinius begroot den omtrek op f hon- t dat

dert en vijf en twintigh duizentfehrc- 1^
1

//
den : hoewel ifidorus , by Plinius , dien fche

met negen düizcnt fchreden vergroot. m)
i
kn

- •

Andere brengen den omtrek op * hon- *sand;

dert vijfen twintigh Èngelfché : f ofop t scok-

dertigh Franfche mijlen.
10V '

Het leit hoogh uit zee, en ftrekt

in de lengte van 't Noorde na' t Zuide.

Het eilant Chios is in twee delen

verdeilt: het een of eerftedeel heet op
Griekfch Apanomerea , dat opper of

boven deel bediet, en leit tuffchen het

Noorde en Wette : en 't ander deel is

Katomerea genoemt, dat is, beneden

deel, en leit tegen over het eerfte.

K % chits
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Chios had by ouds ccne ftad , met een

kdidcclDelpbinium genoemr,en een goe-

de haven en rcc,voor tachentig fchepen

Fane.
Fhane , of Fane , wort by Strabo cc-

ne diepe haven van Chios , macr by

Ftolemeus en Stephanus, een uithoek

of kaep geheten : hoe wel Livius Fha -

ne 9 op d'ecnc plaetfe een haven , en

op d'andere een uithoek der Chiers

noemt. Noch heden wort die uithoek

Fanale of F'anale , en by andere Capo

Maftico genoemt. Fhane of Fane , is

Sreplun. zoo veel gezeit als -verfchijnen ; de-

wijl aldaer het eilantDf/w acn Latone

zouverfchenen zijn.

Na Fhane ftclt Strabo cencn tem-

pel van Apollo , en een dadelbofch.

Na d'uithoek Melena ftelt Strabo

t of A-; eenclantftrcke f Ariufie genoemt , wel-

roifie. kc rou en havcnloos , en ontrent der-
Herod.

jjgji ftadien groot was , en den aller-

beften wijn der Grieken voortbraght.

Chios was, neftens Samos , een van

de twaelf Jonifche fteden , die op een

cilant lagen, en had neftens , d'anderc

ftcden,op gemene onkoften , in Eg\pten

een groten en beroemden tempel , ten

tijde van koning Amajïs
,
geftight.

Op dit cilant is nu niet meer als cc-

ne ftad, en ook Sao, als het eilant,

genoemt , aen eene veilige haven ofin-

ham , en acn d'Ooftzijdc des eilants

gelegen.

D e hooftftad des eilants was cerft

op den top van cencn bergh geftight

:

maeris namaels aen den oever der zee,

tot meerder gemak der inwoonders,

verleit en verplaetft. Acn de voet van

dien bergh ftaet een kloofter , KoronaU

genoemt. Deze ftad is verdeilt, ineen

vlek ofdorp, en in een kaftccl. Het ka-

fteel ftaet aen hetNoordeind der ftad,cn

is eigcntlijkook de ftad.cn heeft ontrent

vijftien hondert treden indcrontc, en

leit langs de haven gebouwt. Het heeft

gene andere fterkten.als cenemuur ,mc£

vier kleine torens bezet , en is met een

walgang en gracht half vol waterom-
ringt. Het is fraei en fterk genocgh ge-

bouwt, ten aenzien van Turkje.

Aan de Zuidzijde van de haven,

leit een bolwerk, geftoftcert meteeni-

ge ftukken gefchuts, tot bevciling der

fchepen.

De huizen zijn'cr fraci na d'Italiaen-

fche wijze gebouwt : gelijk die ook
bc-
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door de Gcnuefen , die wel eer dit cilant

tijt dit eilant bezeten hebben , gemackt

zijn.

Het vlek , daer in de Kriftcnen hun

verblijf hebben , leit beneden het ka-

fteel. Het is veel grooter, als het kafteel

:

maer het heeft zulke fraeie huizen en

ftratcn niet : dewijl het Hechts tot eene

voorftad diende, zoo lang de Krifte-

nen meefter des kaftecls waren , datzy

voor de ftad hielden.' Langs den zee-

kant ftaan vele aengename lufthuizen

,

die geenzins na de Turkfchc gebouwen

gelijken.

De haven der ftad Scio istwintigh

,

achtien , zefticn en vijftien vadem diep,

en heeft . een weken en modderigen

gront. By grote koelte is het daer geen

goet leggen voor de fchepen : en by-

zonderhjk by Noordc winden: want

dan kunnen d'ankers niet wel houden.

Recht voor de ftad ftaet een vuur-to-

rentjein'twater.

De ftad Scio begrijpt ontrent dertigh

duizent zielen : te weten, vijftien dui-

zent Grieken , acht duizent Latijnen

,

zoo Genucfen, als Italianen : en zes

duizent Turken , met eenige weinige

Joden.

Onder vele Griekfchecn Latijnfchc

kerken , (waer van de laefte , fcdert de

tijden derGcnuefen,overgebleven zijn,)

heeftmen'er eenige zeer fraeie. De vijf

voornaemfte Latijnfche kerken, zijn

de hooftkerke : die van de Kapucijnen

,

Eskolatijnen , Dominikaners enjefuï-

ten. De Turken hebben'er hunne Mos-

keen , en de Joden Synagogen. De
meefte Turken houden zich op het ka-

fteel , om in veiligheit tegen de Kriften

fchepen te zijn.

In de ftad is een zekere plaetfc , als

een baiert , daer in alle arme Krifte-

nenenreizers huisvefting, den tijt van

drie dagen en nachten, voor niet ge-

nieten kunnen.

Na by de grachten der ftad, zijnde

graf-fteden der Kriftcnen, verciert met

grote ftenen en vanen. Maer aan de

graf-fteden der genen, die des jaers ze-

ftien hondert en een, in een aenflagh

op het kafteel fheuvelden, hceftmen een

zwart merkteken geftelt , naer dien

die als graffteden van heiligen onder de]

Kriftenen gehouden worden.

Drie Franfche mijlen beneden de

I o s, 7;
ftad', na 't Noorde , ofop het Noord-

eind van de ZuidkuftvanJV/0, leit ee-

ne fchone haven , welke d'eenighfte

goede haven des eilants is , en Vclfi-

no genoemtwort. Daer neffens ftaet

een vuur-toren. Daer is goet verfch

water voor den zeeman te bekomen.
Aen de Noordzijde leit een andere ha- .

ven , Kardamile geheten : alwaer miic.

eene vlakte is, waer door een zeer

net

lfit

fchone riviere loopt. Tegen over of

voor deze haven i leit een eilant Kar-

damila.Tuffchen beide leit een uithoek,

de GraeuTren-hoek genoemt. Daer voor
leit eene klip in zee, Strovele genoemt.

Voor de haven ~Delfim leit een

klein eilandeken ,
* S. George in de

dcr" ifo-

zeekaerten genoemt: daer op goet lot s,

verfch water voor den zeeman te be- StcPha
*

komen is. De fchepen varen benoor-

de of bezuide dit eilant in de haven

:

want de gront is over al zuiver en klaer.

Ook kunnen de fchepen zoo verre en

diep in deze haven loopen, alfle wil-

le, enmeteentou, aen de Noord of
Zuidwal vaft leggen , en met een ander

't zeevvaerts , bevrijt voor alle winden.

In het midden der haven leit eene

drooghte , niet meer als negen of tien

voet onder water, welke de fchepen

fchuuwen moeten.

Bezuide de ftad Scio leit een rode

hoge hoek of hooft, Capo S. Helena

genoemt , daar een lange en dikke

vuur-toren op ftaet. Van deze hoek
fchieteen rifin zee , daer de fchepen in

het voorby varen afhouden.

Eenigen ftellen op dit eilant acht en Vlekken

dertigh vlekken of dorpen : hoewel
°f

doï"

Spon en jVheler flechts tien of vijftien: stok-

gelijk ook Porcachï het getal niet groter hove*

fchijnt te maken.

De vlekken van het dal Aponomerea^

leggen ten dele op bergen , en ten dele

op vlakte , onder welke het vlek Va-

hjfo , op eene vruchtbare vlakte leit.

Aldaer leggen ook de dorpen Per-

pare* , Santa Helena. , Menaletto
,

Vichio , Pitio , Kardamile of Karda-
damilla, Santo Angelo , en Santo He-
lia , dat eertijts een kafteel met een ha-

ven was.

Aen de Noordzijde is een bron Fov»

teNao genoemt, aen welken oort ee-

nige zeer hoge bergen beginnen te rij-

zen.

K 3 Am,
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Aen de Noortzijdc der ftad Scio , kit I den zelven huize geftight is. Het is een

ftight , met fchone hoven en boffchen

een vkkofftedekeniJiW<rrrf: enmeer gebouw, na d'Italiaanfche wijze ge-

Ooftwaerts , na zee toe , KaUrnotti : al-

waer een vruchtbaer velt is. Bewefte de

ftad kit een vlek Pigrino, en weinigh

verder Anajlajia, en na 't Noordwefte

aen zee Amifia, met een vlakte en eencn

toren , welk ook eene haven heeft

,

Amïfix genocmt. Eenigen willen dat

deze vlakte by ouds Amifia , en nu ge-

broken Amifia zou genoemt zijn.

Dicht daer by is de haven Latte ,

met twee klippen : en de golfof inham

Litimeni of'Lithilimione , met een vlak

velt daer neffens , en eene riviere.

Kloofter Qp Qf tu jjchen de bergen , aen de

Zuidzijde des eilants , kit een kloo-

fter Neamones genoemt , met eene zeer

van oranje en limoen-boomen.

Een mijle van de ftad Ckio, by ze-
Ho

ker vlek, ziet men, onder zeer ve- Sd

J1CS

Drago-

(in.

ICnna.

k puinhopen , aen den oever der zee

,

een groten fken , die uit eene rotfe ge-

houwen en by na ganfeh ront is j doch
boven is hy plat , en een weinigh uit-

gcholt. Boven en in het midden van
dien fken zietmen gefhlten van ftoe-

len of zetels uitgehouwen. Maer in

den zelven fken is een zetel meec
verheven , als d'andcre , even als de
ftoel of zetel van eenen kermcefter.

Men hout, door overlevering der in-

woonders , dat deze ftoel de fcholc

van den poëet Homeer was , die aldaer

zijne leerlingen zou geleert, of zijne

fraeie kerke : waer in verfchcide Ka-

loyers of Griekfche gecfklijken hun

verblijf hebben. Daer is een zeer fraeie
j

gedichten opgezeit hebben: gelijk ook
waterbak , wonderlijk kunftigh ge-

maekt, welke treffelijk water geeft

Aldaer worden alle reizers voor niet

met allen gefpij ft.

Dicht daer by is 't kloofter Korcnata,

met eene kerke , gewi jdt aen de maeght

Maria: en, opeen afftant van een vie-

rcideel mijlsna'tWeftc, een kloofter

S.Nikolo, met een kleine, doch fraeie

kerke , beneffens een hof en bron.

Een halve mijle van daer, is eene

plaetfe Qragolio genoemt

fraei huis , fchone tuin , bron

,

en hoeve. Een vierendeel mijls ver-

der , is een kloofter van S. Jan , met
een boomrijken hof, toren en water-

bron. Op den top of boven op eenen

bergh , niet verre van het vlek Kardi-

miUy ftact een kloofter vanKaloycrs

of geeftelijke Grieken , die gemenelijk

ten getale ran hondertdaer in hun ver-

blijfhebben. Zy tonen in de kerke,met

grote pkchtigheit , een ftuk houts

,

gevat in een kruis van zilver verguit

d'inwoonders deze plaetfe de Scholen
van Humeer noemen. Men wil ook, dat

Homeer in een vlek van dit eilant , Kar-
damila genoemt, zou geboren zijn,

gelijk men ook zeidt, dat te S Helie
,

onder eenige puinhopen, het graf van
Homeer noch gezien wort.

Tot groot bewijs van Homeers ge-

boorte op diteilant, dient ook de voor-

treffelijke wijn, die op de landen viel,

de welke gezeit worden Homeer toe te

met een {komen, en die d'oudc inwoonders des

eilants hierom Homeers wijn noemden.
Anomerea^oi 't boven gedeelte des ei-

lants, heeft vele bronnen, hoeven en
lanthuizen, en is by na vol boomen, met
eenige fchaduwrijke dalen. Het beneden
deel is by na ganfeh berghaghtigh, doch
heeft veel meer hcuvekn,als bergen: al-

waer de boomen waffen , die de gom
maftich geven, en op gene anderen oort

des eilants groeien.

Op het eilant Chio is het

naemfte en luftighfk verblijfvan ganfeh

acnge-

het welk zy voor een ftuk van het op- 1 Turkye: zoo van wegen de goede Juchr,

rechte kruis des Zalighmakcrs houden.

Van dezen top kan men het ganfeh

eilant overzien, en vele kleine eilan-

den , daer ontrent gelegen, ontdekken.

Het welk een luftigb verfchiet , en aen-

genaem gezight geeft.

Dicht by het vlek KardimiU, ftaet

een luft of lanthuis Krina , dat zekeren

perzoon uit den huize vznjufiiamu toe-

komt, en door eenen Kardinael van

vermakelijke lanthuizen, en fchone ho-

ven , als van wegen de heufcheiten be-

keftheit der Grieken,dic aldaer wonen.
Het heeft veel loopende bronnen, en

eenige rivieren , die het bevochtigen en

vruchtbaer maken , en door haren fter-

ken ftroom ook molens doen omgaen.

De riviere Belofano valt in de haven

Delfino.

Het eilant Scio heeft verfcheidc ber-

gen.
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gen. De hooghfte der bergen,die op het

s - eilant zijn , was de Pelinèus , of anders

Pelinneus of Pelleneus by d'ouden ge-

noemt : van waer de Pehnneefche Jttpi-

ter in Chio , by Hefychius en Favorinus
,

gebynaemt wort. Anders heet deze

beraih ook Pelinna.

Zoo d'aeloudfte hiftorien der Chiers

melden, zou onder dezen bergh eer-

tijts een draekvan een yzelijkegroote

verborgen gelegen hebben, die d 'ei-

landers een wijle met zijn gezijfer ver-

vaerde, tot dat het bofch rontom de

fchuilhoek door het vuur verteert

wiert.

D'ouden, die de hiftorien van chios

befchreven hebben , verhalen , dat op

dit eilant, ontrent den bergh Pelin-

neus , in zeker duifter dai , en vol

hogeboomen, een draek van een yze-

lijke grote geweeft zy : voor wiens ge-

zyfer alleen de inwoonders van Chios

vervaert waren. Dies gene lantbou-

wers noch veehoeders dien derfden na-

deren , om zijne grote t'aenfchouwen.

Maer uit het gezijfer alleenlijk be-

fpeurden zy , dat het een yzelijk en ver-

varelij k gedierte was.

Na dien yzelijken draek zou de

be rgh van Chios , inde Fenicifche tale,

de bergh van Pelinaas, dat is, vaneen

vervarelijken draek, genoemt zijn. Hoe-

wel Pindarus wil,dat de bczghPelinnests,

op Chios, alzoo na Pelinneum of Pe-

linna , eene ftad van Thejfalie, zou ge-

noemt zijn.

Daer is ook een fteenhouwery of

mijne van marmerftecn. Plinius ipzijG:

Chios ook van zijn bonten marmer-
ftecn: metbyvoegen, dat, zijns bedun-

kens , allereerft de fteenhouweryen

der Chiers den bonten of geplekte mar-

merfteen getoont hebben : wanneer zy

hunne muuren bouwden.
Homeer heeft dit eilant den naem

van vruchtbaer boven alle andere ge-

geven.

brengt meenighte van

dit

granen en boomvruchten voort

naet , oranje - appelen

groeien'er

Het brengt grote

Gra-

, limoenen

en citroenen , groeien'er in zulken

overvloet , dat het uitgeperft zap
in tonnen na Ko?ijlantinopolen en
andere plaetfen vervoert wort , om
overfpijze, in plaetfe van verjuis, te ge-

bruiken. Ook verfchaft dit eilant al-

ï O S. 70

leen, bynzvoozKonfiantin&folcn, die

vruchten.

Daer groeien olijf, terpentijn, en
S. Jans broots-bomen, die by de heden-
dacgfe Grieken Oudorine genoemt wor-
den.Ook valt'cr zeer treffelijke witte en
rode wijn , inzonderheit in de lantftre-

ke AriuJle,d\o.n d'ouden zeer prezen.

Plinius roemt boven mate den A-
riufifchen wijn. Desgelijks gedenkt
ook Virgilius ,in zijn herderskout van
Dafnis, den AriuüTchen wijn met roem;
daer hy zeidt: ik zal den Ariufifche fij-

nen , den nieuwen Nektar ,
• in fchalen'

plengen. Van gelijken prijzen Plutar-

chus, Strabo en Atheneus, denAriu-
fifchen wijn : want Strabo noemt den
wijn, die in de lantftreke van Aru-
Jte viel, den beften der Griekfche wij-

nen. Men zeidt de naem van Malvazey-
wijn een gebroken naem van Ariufie,
en die wijn van daer allereerft gekomen
zy , die alleen op Kandia valt.

Het eilant Chio voet vele quakkels : Ve , c
.

en inzonderheit zulken meenighte van hdeir

patrijzen of velthoenders , als gene clert°

plaetfe of oort in de ganfche werelt.

Men vind in zekere dorpen grote ro-

de en tamme patrijzen, en tammer als

de hieriandfche hoenders, die d'in-

woonders. met grote troppen , als

hoenders , ganfen of duiven hier te

lande, houden , aenqueken en voeden

:

Zy laten hen des uchtens na de ber-

gen , of op de velden ter v/eide vlie-

gen, met jongens daer by, om op hen
te paffen : die hen des avonts , op het

geluit van een fluitje , weer by een ver-

zamelen. Waar op ieder fchool of
trop, by wijle van driehondert fterk,

weer by zijnen hoeder of geleider

komt , en met hem na het vlek vlieght.

En alhoewel zomtijts zes of zeven dui»
zent t'zamen, en by een zijn, enver-
fcheiden meefters toebehoren , zoo
zijn zy nochtans zoodanigh op het
fluitje afgerecht , dat zy zich aanftonts.,

op deffelfs geluit, van eikanderen fchei-

den.

Deze patrijzen zijn de hierlantfche

wel gelijk , doch verfchillen even-
wel van die in geluit of ftemme.
Het welk men zelden in een zelven ge-
flaght van vogelen befpeurt : fchoon
beide van verfcheide landen zijn.

Inzonderheit worden deze patrijzen

over-
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overvloedelijk veel in zeker vlek Kala-

ma/ia.

Gom Vermacrt is het eilant C/?/o, door het
Maftik- voortbrengen van zekere kleine bomen,

die de Gom LMaftich of Mdfiik geven ,

en aldaerovervloedclijk veel groeien,

en by na op genen anderen oort , als

aldaer, gevonden worden : dies deze

boomen en Gom acn het eilant Chio

als eigen zijn Ook is'er niet meer als

een oort des eilants , daer die boomen
wallen ofGom geven willen : want dik-

wils hebben d'inwoonders getraght

deze boomen op andere plaetien te

planten : maer alle moeite , die zy
daer toe aenwenden, was aki jt vergeefs

gefpilt.

De Mafiik - boomen groeien in of

op het gedeelte des eilants , Katomerea,

in een beftek van ontrent drie mijlen :

op vlakten en bergen , aen het Zuid-

Tavem. Ooftereind deseilants gelegen.Zy geven

zeer lange takken, met bladen als die

van de Mjrtut , die alle kruipende na

d'acrde toefch*eten: maer zoo dra zy

neerwaerts gekomen zijn , verheffen zy

zich van zelfs allengs opwaerts. Van het

begin van Bloei tot het einde van Zo-

mermaent, wort met grote zorge de'

onder deze kleine boomen,gront

hoi

Stok

bov.

zeer net en fchoon gehouden : want
geduurendc deze twee maenden, druipt

en zijpt uit kleine kerven of fneden , die

in de takken ofin dier baft of ichors ge-

maekt zijn , een zekere witte Gom , Md-
ftichoï Majltk by de oude Griekfche en

Latijnfche artzen , en nu by de Turken
^tj geheten -. gelijk deze daer na ook
dit eilant Sakes Addaji^&t ïs^MaJlich ei-

lant
, genoemt hebben

Andere willen , dat het opfnijden Sm

van de baft , daer uit de Gom UUa-

flik druipt , van het begin van Hooi tot

in het left van Üogftmaant zou gedacn

worden.

Deze boomen worden met geen

minder zorge aengequeckt , als de

wijngaert , inzonderheit met het af-

fnijden der takken, Om des te meer-

der Gom té geven. De Turken flaan

zorghvuldclijk deze Gom ga , en derft

geen Griek iet daer van nemen, noch iet

daer van in zijn huis hebben.op pene van

den hals , behalve in' gehele kiften.Men
verzamelt'er gewonelijk tweehondert

envijftigh kiften of kaften Maflik des

jaers,
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•> aers, ieder van hondert en vijftigh

pont zwaer , die het ftuk gemenelijk

voor hondert en vijftigh kronen ver-

kocht worden , welk geit tot profijt

van den groten Heerkomtjdoch hy be-

houtvijftigh kaften, tot gebruik vanzijn

Serrail : want hy doet deze Gom onder

het broot mengen : het welk de Turken

voor gezont en maegh-fterkend hou-

den. Ook kauwen alle de vrouwen

van het Serrail dezelve geduurighlijk

in den mont: want zy zeggen , dat

zyde vuiligheit enonreinheit der tan-

den wegneemt , erf die zuiver en wit

hout.

Tegen het Sayzoen van den Majlik

'oogft , of wanneer de Majlik zal verza-

melt worden, zend de grote Heer alle

jaers op dit eilant een zeker getal van

^ * Bojlangifen , ten einde niemant eenige

ici Gom daer van zou nemen , noch wegh

dragen: maerdie alle voor het Serrail

bewaert worden. Indien'er nu overvloet

l'vanGo»? opeen jaer, en veel meer als

gemeenlijk , valt , en voorraet van Ma-
flik aen't«SVm»7vcrfchaftis, dan be-

houden de Bojlangifen een klein gedeel-

te achter de hant, om daer geit van
• :te maken. Zy doenze zelve, na verkocht

ite hebben, in zakken, en verzegelen die

,met het zegel van den groten Heer,

I ten einde zy die zonder eenige zwarig-

; heit zouden uitvoeren kunneiv.want als

; .'degenen, die de haven bewaren, dit

. zegel zien , laten zy onverhindert de

. zakken of kaffen door en uitgaen.

:

'. Eenige brengen d'inkomften, die

: ... de grote Heer van de Majlik trekt , op

I tachentigh duizent dukaten: andere

op achtien duizent Sultanien.

Eigentlijk wort de boom , die de

Gom Mafiich geeft , by d'oude Grieken

Schinos , en by de Latijnen Lentiskus

: genoemt.

D'oude Griekfche artfèn , Theophra-

jlus en ~Diofcorid.es , hebben dezen

: boom niet befchreven : miflehien

: om dat die zoo gemeen en bekent was,

maer wel gedenkt Diofcorid.es denzel-

venmetdennaemvan Schinos, enbe-
' fchrijft zijne Gom of hers , die hy zeidt

; dat Mafiice of Maftiche , en ook
' na Schinos, de naem vanden boom,
Schintne genoemt wort. Hy hout onder

de harflen,naeft de Cyprifche terpentijn,

de Gom UWajlich voor de befte.

De boom is Winter en Zomer al-

tijt groen: want de bladen vallen noit

des Winters af. Hy bloeit in de Lente

en geeft in de Heifft rijpe bezien.

Dees boom groeit op meer an-

dereeilanden van d'Egeefchezee, als

e>p Kandia, en ook in Syrië , Frankrijk

en Italië : maer voornamentlijk op
het eilant chio , op het welk hy, om de

Gom Majlik , naerftelijk. ga geflagen en

gequeekt wort: want het eilant Chio

alleen brengt onder alie andere eilan-

den de witte en befte GomMajlik voorr.

Maer die op Kandie valt , is geel en

bitter.

De Lentiskus-boomen, die in Vrank-

rijk , Provence en Italië groeien, zijn

den genen , die op chio groeien
,
gelijk

,

maer geven evenwel gene Gom Majlik.

De Lentiskus-bcom wort ook hier te

lande in de hoven, by liefnebbers , in

tóbbens of bakken gequeekt en ge-

houden , maer moet des Winters in

een kamer , by een warme kaggel, be- •

waert worden, of zou anders door de

.

koude uitgaen. Hy geeft ook hier te

lande gene Gom of Majlich : maer
wanneer het een zeer hete znmer is,dan

druipt bywijle uit den (lam en takken

eenige hers of Gom , doch die donker

bruin, en nergens na zoo goetis, als

die op dit eilant valt. De boornen-,

die op andere plaetfen groeien , zijn

laegh , en fchieten met geen eenigen

(lam uit de wortel op: maer met mee-
nighte van rijsjes en icheuten.

Hy groeit hier re lande langzaem

voort , en kan nacuwelijks deffelfs

aenwas in een ganfeh jaer bemerktwor-

den, en fchier ontrent totdehooghte

en brete van een moerellen-boom op.

De takken zijn taei, buighzaem, eo.

zwenkbaer , als een teen.

De fchors is uit den afchgraeuwen

rootaghtigh of rosverwigh , desgelijks

buighzaem en hen om te breken. De
bladen hangen aen eene ftengel ontrent

achtte zamen by een, en zitten ieder

ter wederzijde aen een lange fteel,

tegen malkanderen over: als de bla-

den van okernoten of effchen-boo-

men; doch zijn kleinder.

Ieder bladt is langwerpigh , ront

van fatzoen , by na als een myr-
tcbladt , of als die van het zoet-

hout gewas 5 maer herder en vafter,

L blin-



82 C H I

blinkend , donkergroen , aen de randen

een weinigh rootaghtigh , en als met

cenige aederen doorlopen , lieffclijk

van reuke, hoewel mer ecnige zwa-

righeit voor 't hooft, en zuurachtigh.

De bloemen zijn mofchaghtigh ,

uit den groene blcekaghtigh , ea cc-

nighzins purpcraghtigh , en hangen

tros of kroonswijzc in de hoeken dei-

takken rontom aen een langaghtige fteel

by een. Na de bloemen volgen bezien

:

die in 't begin groenaghtigh zijn, en

aenftonts uit den purperen rootagh-

tigh, en eindelijk in hetrijpen zv/art-

aghtigh worden. Zy zijn olicaghtigh ,

vet, van de grote als een erwete, en

hebben van binnen een herdeenzwer-

te kern , met wat mergh. Aen de bla-

den groeien by wijle blaetjes, en zom-
tijts gedraeide hoorntjes , zomtijts ront,

en zomtijts langhwerpigh : waer in,

in het begin,een vocht zit:daer uit,wan-

neer die out geworden is , beesjes of

muggen groeien.

Hippokrates noemt de bezien van

dezen boom op Griekfch Schniden.

Uit den wortel , fchors en bladen,

wort een zap gedrukt of geperft, dar,

wanneer dik of lijvigh geworden is

,

tegen de roden loop , fïerke vloet der

maentftonden , beenbreuken , zwe-

ren en uitzinkinge des lijfmoeders ge-

bruikt wort: want het heeft een zeer

zamentrekkende kracht.

Uit de bezien wort ecne olye ge-

trokken, welke tegen de fchurfte , uit-

vallen des hairs , en ontfteking der

tonge dienftigh is. De Spanjerts be-

fmeeren met dezelve olye de hant-

fchoenen , en noemen die Azeite & Ma-
to. Andere vervalfchen d'Opobalfem

daer mee.

De Gom Mafi'tk is meê tegen ver-

fcheide gebreken van 's menfehen lig-

haam dienftigh- Ook wort'er een zal-

veen olye van gemaekt, welke laefte

tegen vele qualen der vrouwen ge-

bruiktworr.

Ket halve gedeelte des eilants , daer

deze boomen wallen , is geheel ftecn-

achtigh lant , en by na onvruchtbaer

:

het ander gedeelte , daer die bomen niet

groeien , is zeer vruchtbaer , brengt

uitftekende druiven voort, en is met
lullige bolïchen bezet,

zeer vermakelijk.

en in 't geheel

O s.

De terpentijn-bomen, die zeer veel

op dit eilant groeien
,
geven de befte

terpentijn van de werelt^vant zy is zeer

\vir,en heeft gene lelijke fmake, noch

maekt gene ontroering in de genen , die

'

dezelve gebruiken.

Op het eilant of in de fhd Chios (lont

in oude tijden een tempel van de god- ir.

din Mtnerva : uit den welken Paktyds

de Lydier getrokken , en door de

Chiers aen de Pcrfianen ovcrgelevert

wert, die daer voor K^Atarneus , eene

plaetic van 'Myfie , in klein Afie , te-

gen over het eilant Lesbos gelegen , be-

dongen.

Dccs Paktyas was van Cyrus , ko-

ning der Perfen en Meden , ontrent

op het jaer vijf honderr en vijftig»

voordes Zalighmakers geboorte , afge-

vallen , en van de Kumeersna het ei-

lant Lesbos, en van daer (want de iiv

woonders der ftad Mitylene wilden

hem aen koning Cyrus overgeven) met
een vaertuigh na -het eilant Chios over-

gebraght.

Langen tijt daer na wilde niemant
van de Chiers aen eenen der Goden
plenging \\\\ gerften pappen doen

,

noch paltycn van de vrucht , die van

Atameus quam, bakken. Ja alle wat in

die lantftreke groeide wert in alle of- !

ferhanden by de Chiers afgefchaft.

De Chiers alleen, onder de Jonen, l/M

deden den Milefiersof inwoonders der ^
ftad Mtletus, in klein Afie , in den oor- h I

logh tegen ^Alyattes, koning vmLy-
die , op het zes hondert en vijf en

twintighfte jier , voor des Zalighma-

kers geboorte , byftant ; dewijl de

Mileliers te voore met de Chiers

tegen d'inwoonders der flad Erythra,

in klein Afie, oorlogh gevoert hadden.

D'oude Chiers , zoo Strabo ge-

tuight , hadden de heerfchappye der

zee eri vrijheit bekomen. Waerom
ritmus Chios , het vrye Chios noemt.

Zy braghten ook, volgens den zelven

Strabo , fcheeps-vlooren in zee.

Op het jaer vijf hondert , voor

des Zalighmakers geboorte , bragh-

ten zy, tegen de vlotc van den Pcrii- ó .,

(chen koning Darius , hondert kne-
pen in zee, en ftreden mannelijk te-

gen de Feniciers : daer die van het ei-

lant Lesbos , niet meer als zeventigh,

en de Samiers zeftigh verfchaften.

Eer

Zie:
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Eer dit zee-geveeht voor de ftad Mi-

lettts gefchicde, vluehte Hiftieus .gewel-

dige heerfchcr van Mtletus', en fchoon-

t vader van Ariflagoras , heimelijk des
' nachts uit Perfie , van koning Darius.,

en fcheepte na het cilant Chios over

:

alwaar hy van de Chiers. geknevelt

wiert : dewijl zy hem verdaght hiel-

den , als of hy van koning Darius zou

gezonden zijn , om nieuwe dingen te-

gen hen in 't werk te (tellen :. maar

wanneer zy de ganfehe. reden verfton-

den, dat hy een vyant des konings

was , zoo ontflaekten zy hem , en voetr

den hem weer na de Itad Miletus over

:

doch de ftedelingen , die reeds de vry-

heit gefmaekt hadden , wilden hem niet

ontfangen: dies hy zich weer na Chios

begaf, en fcheepte van daer, dewijl hy

de Chiers tot het verfchaffen van fche-

pen niet kon verfpreken, na die van

de ftad My telene , op Lesbos , over , die

voor hem acht galeyen met drie ryrie-

men toeruften , waer meê hy na Bj-

zantium (nu Konftantinopokn^) voer,

en de vrachtfehepen der Jonen , die uit

de Zwarte Zee quamen , onderfchepte

:

behalve de fchepen der genen , die zei-

den hem ten dienfte te willen fiacn.

, "Wanneer nu /#/?/««.? kuntfehap van

het zee-gevecht, dat voor de ftadMi-
letus gefchiet waSj gekregen had, gaf

hy het bewint der zaken , aen de Helle-

fpont, aen Bifaltes , zoon van Allo/mes
,

een Abydener, en fcheepte zelf met

de Lesbiers na het eilant Chios over,

en vocht , wanneer de krijgsbezetting

der Chiers hem niet wilde innemen

,

in de holten ofdalen der Chiofche lant-

ftreke.
.

.'

,

Als Hiftieus zeer vele Chiers doen

fneuvelen had , overweldighde hy met

de Lesbiers lichtelijk d'overige Chiers

,

dewijl die in den voorigen fchipftrijt

qualijk gehavent waren.

Voor deze rampen waren den

Chiers , zoo Herodoot gedenkt ± gro-

te tekenen wedervaren. Het een was

,

dat van eenry van hondert jongelin-

gen, die zyna Delfos zonden, alleen

twee weerom quamen : want een peft

had de acht en negentigh overige ver-

flonden.

Het ander teken was , dat in de ftad

ten zeiven tijde , een weinigh voor de

fchipftrijt , het dak op de kinderen

,
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j

die lezen leerden , ter neer ftorte.: waer
\ door van hondert en twinrigh kinde-

ren,, niet meer als- een kint behouden
afquam. Daer na quam hen de fchip-

ftrijt over,, die de. ftad onder de voet

braght. Op de fchipftrijt quam Hiftieus,

met de 'Lesbiers op Chios , en braght

de Chiers , die qualijk gehavent waren
,

'

lichtelijk tonder. >,,,

'f
. Hiftieus trok weer van het eilant ch

j

03

Chios af; maer wiert door de Perfianen slratick

op het vaft lant gevangen engekruift. rierod*

Op het jaer vier hondert negen en

zeventigh , voor des Zalighmakers

geboorte, ftont het eilant Chios. on-

heer-r eenen tieran of geweldigen

icher StïMtes : tegen wien zeven Jo-
nen (waer onder een was Herodetus ge-

noemt , zoon van Bafdeïdes') opfton=

den, en op zijn leven tocleidcn. Maer
wanneer de bommel uitbrak , dewijl

een der hantdadigers den toelegh uit-

braght, vertrokken zich de zes overi-

gen van het eilant Chios , en quamen
in de ftad Laeedemon, en begaven zich

van daer na het eilant Egina : alwacc

de vloot der Grieken, fterk hondert

en tien fchepen , lagh , onder beleit van
Leotychides , koning van Lacedemon ,

en Xantippes, krijgsoverfte der Athe-

ners. y.j. . . .-.,..

Deze Chiers baden de Grieken, op
verzoek derJonen,om naJome te zeilen,

maer zy konden hen naulijks tot aen het

lant Delos krijgen : want de Grieken

hadden voor al wat verder lagh eene

fchrik : eensdeels uit onkundigheit

der plaetfen , en ten anderen, dewijl

hen docht , dat alles vol vyants krijgs-

heir was , en het eilant Samos zoo ver-

re wegh lagh, als de kolommen van

Herkules of Straet van Gibralter. Dies

gebeurde, dat de Perfianen uit vreze

met hunne vlore., tegen wien toen de

Grieken oorloghden , niet boven Sa-

mos na 't Welle derfden zeilen. , noch

de Grieken , op verzoek der Chiers , na

't Oofte , boven het eilant Delos. En
aldus befchermde de vreze het midden
tuflehen hen beide.

Na de Grieken op de vlote der Per-

fianen de zege bevochten hadden
j

rechten zy met de Chiers, Samiers,

Lesbiers en andere eilanders, een ver-

bont van vrede op , dat by eedc be-

zworen wert.

I z Öp
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Chiers Op het jaer vier honderten twaelf,

voordes Zalighmakers geboorte , vie-

d'Athc kn de Chiers en Eretriers , door aen-

ïïïf'fj raden van de Lacedemoniers, van het

bontgenootfehap der Athcners opent-

lijk af.

Strombichides, vlootheer der Athe-

ners, trok met achtfehepen na hetei-

lant Samoi , en nam van daer een Sa-

iMifch fchip , en ftak na Teum , een

ftad van Jo»/V, over, om d'inwoonders

tot niet af te vallen te verfpreken.

Chalcideus en K^ilcibiades vervolgh-

den den vlootheer Strombichides , tot

aen Samos,cn voeren met rwintighChi-

ofche fchepen na de ftad Miletus: wiens

inwoonders. op hun aenraden, ook

van d'Atheners afvielen. De Chiers

ftaken hier op aenftonts met tien fche-

pen in zee , om te vernemen , wat te

Miletus omging, en d'andere fteden ,op

hetvaft lant, tot afvallen te bewegen.

Doch wanneer de Chiers zefticn

fchepen van d'Atheners zagen , onder

beleit va.nDiomedon,vocrcn eenigen met

een fchip na Efefen , en d'andcre vluch-

ten metd'overigena Teum : maervier

werden door d' Atheenfche fchepen on-

derfchept, hoewel zonder volk : want

dat was te voore te lande geflapt. D'o-

verige fchepen vlughten na de ftad

Teum. Wanneer d'Atheners namaels

na het cilant Santos gevaren waren,

trokken de Chiers met d'overige fche-

pen, en te gelijk met het voetvolk, na

Lebedos en Eras , (fteden in Jonie) en

zochten d'inwoonders tot afvallen te

verfpreken.

Kallikratidas , die op het jaer vier

hondert en zes , voor des Zalighma-

kers geboorte, na Lyfander door de

Lacedemoniers tot hun vlootheer ge-

maekt was, en de vlote van Lyfander

te Efefen overnam , voer na de ftad

Miletus, en ftak vandaernaheteilant

Chios over , en deed het kafteel Del-

finium , (dat ontrent vijf hondert A-
thener krijgs-bezettelingen inhadde,

en hem overleverden ,) flopen. Hyftak
van daer na het eilant Lesbos over, en

veroverde de ftad Mcthymna : maer
aenftonts daer na quam hy in een zee-

gevecht , onder d'eilanden Arginufen

,

tegen d'Atheners te fneuvelen. DePe-
loponnefers verloren zevenen zeven-

tigh fchepen , en vluchten na Chios.

Op het jaer drie hondert twee en nc-

gentigh, voor des Zalighmakers ge-

boorte , vielen de Chiers , Kojers
,

Mity leners, ofinwoonders der ftad Mi-

tylene, op het eilant Lesbos, en meer

andere volken en fteden op het vaft

lant , van de Lacedemoniers af, en

dreven de krijgsbezettingen uit , en

herftelden zich in vryheit. Sedert ver-

loren de Lacedemoniers de heerfchap-

pye der zee.

Op het jaer drie hondert acht en

dertigh , voor des Zalighmakers ge-

boorte , vielen de Chiers , Byzanti-

ners of Grieken van Konflantinopolen

,

en Kojers of inwoonders van het eilant

Kas, van d'Atheners,en van denAtheen-

fchen veltoverften Chabrias af: waer uit

onder hen een maet- of bont-genoten

oorlogh ontftont. D'Atheners beleger-

den en beftormden Chios ; derwaerts

Maufolus , lantsheer van Karie , in

klein Koffie , beneftens de bontgenoten,

ook byftant zond.

Chabrias quam in het gevecht te

fneuvelen: want als hymet zijn fchip

d'eerfte ttaghte in de haven te zeilen

,

werthy van de andere fchepen nietin-

gevolght. Dies zijn fchip door de mee-

nighte van'svyants fchepen omringt,

en met de neb vaneen ander fchip zoo-

danigh doorboort wiert , dat het be-

gon te zinken. Wacr op al het volk de

wapenen neerfmeet , en overhoort

fprong , en zich met zwemmen redde.

Maer Chabrias, die een eerlijke doot

voor eenfchandelijk leven koos, zet-

te voet by ftuk in het vechten , en wiert

door 's vyantsfehichten gedoot.

Memnon , de Rhodier , en admirael

van den Perlïfchcn koning Darius, nam
op het jaer drie hondert drie en dertigh,

voordes Zalighmakers geboorte, met

eene vlote van drie hondert fchepen,

het eilant Chios, met verraet in, en

braght alle de fteden van het eilant Les-

bos, behalve Mitylene, onder zijn ge-

welr : doch quam in her belegh van

Mitylene te fterven. Maer als Darius,

door Alexander de Grote , drie jaren

daer na overwonnen, en na Perfie^c-

vlught was , werden de Chiers , be-

neftens d'andere eilanders, van het ge-

biet der Perfianen ontflagen, en qua-

men onder dat van Alexander : of ble-

ven op zich zelfs vry.
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Wanneer Mithridttes , koning van

Pontus , op het zes en taghentighfte

jaer, voor des Zalighmakers geboor-

te, den zéeQagh tegen de Romeinen

verloren had , was hy federt geweldigh

opdeChiers vertoornt, dewijl een van

hunne fchepen , op het admiraels-fchip

,

in het gevecht tegen deRhodicrs,onver-

zigtehjk toegezet was , en het byna ten

gronde gefloten had. Waer om hy de

goederen der Chiofche burgers , die na

Syllx , Roomfche veltheer,gevlugt wa-
J

ren, deed verbeurt maken.Daer na zond

hy eenigen , die by de Chiers de Room-
fche zamenrotting zouden onderftaen.

Eindelijk quam zijnveltheer Zenobius

met een krijgsheir aen dit eilant te lan-

den , onder fchijn van na Griekenlant

over te fteken, en nam de muuren der

> ftad Chios , en de vafte plactfen by nacht

j
in. Hyftèlde aen de poorten waghten,

en dwong de burgers , na hy die by

. een had doen roepen , wapenen, gy-

zelaars en uitgeleze kinderen der

i
Groten , hem over te geven : die hy

alle na Erythren zond , een ftad in

het lantfehap van Pontus.

Daer na quamen brieven van ko-

, ning Mithridates : waer by den Chiers

,
eene boete van twee dnizent talen-

ten afgeëifcht vviert. Tot betaling van

die boete , waren de Chiers gedwon-

gen de cieraden van hunne tempelen,

: en kleinoodjen der vrouwen te ver-

kopen. Dan Zenobius , uit voorwen

-

den van aen het rechte gewight iet te

kort te fchieten, deed de mannen by-

zonder, en de vrouwen en kinderen

byzonder, in fchepen zetten, en uit hun
vaderlant na de Zwarte zee, by koning

Mitbridates , overvoeren $ verdeilende

delanderyen onder die van Pontus.

Maer de Herakliers, of inwoon-
ders der ftad Heraklea

f
die met de Chiers

vrientfehap onderhouden hadden, be-

fprongen de Pontifche fchepen , die

f
de gevangenen voerden, in hetvoor-

1 by varen , en braghtenze, zonder weêr-

1
ftant te bieden, (wantzy hadden niet

maghts genoegh) in hunne ftad. Toen
verfchaften zy den Chiers alle noot-
wendigó dingen overvloedelijk , en
befchonken hen met uitftekende gif- 1

j

ten , en herftelden hen in hun vader-
: lant.

Wanneer SjlU, veltheer der Ro-

in klein ^Afie t op het

jaer , voor des

ge-

tachentigfte

meinen , met Cblithridates , konim
van Pontus

,

vier en

Zalighmakers geboorte , vrede

maekt had, befchonk hy de Chiers,

Rhodiers en andere volken, tot loon
van den bewezen byftant , en tot ver-

goeding van d'ongemakken en fchade,

die zy voor het Roomfche volk uitge-

ftaen hadden , met de vryheit , en
fchreef hen onderde bontgenoten des

Roomfchen volks. Waer om Pliniits

Chios , het vrye Chios noemt.
Sedert bleven de Chiers , onderde

Romeinen en Grieken , in ruft en vre-

de , tot aen de regeering van den Griek-

ïchen keizer CManuel Kmnenus- Wan-
neer dees d'Europers , die na het Hef-
tige Lnt ter beevaert trokken , zeer
qualijk had gehandelt , hebben de Ve-
netianendit eilant tot twccmael toe in-
genomen, en eindelijk het ganfeh ei-

lant eenige jaren bezeten. Namaels
wert het weer aen de Grickfche kei-

zers van Konjiantmopolen gegeven , die

het , na verloop van eenige jaren , aen
zekeren rijken Heer van Eurept > die

geen Griek was , verpant hebben.

Naderhant heeft de Griekfchc kei- chios

zcr, Mithael Ptleologus, dit eilant aen Si*?
de Gcnuefen , in vergelding van den rcn -;

byftant, en voor eenige trouwe dien*
ften , vereert : maer nietgclevert : naer>
dien zeker Heer Martinus , die als erf-

genaam het zelve eilant bezat , toen
noch daer op bleefWoonen.

Eindelijk heeft de Grickfchen kei-

zer , i^Andronikus Pxleologus de Jonge $

dezen Martinus van dit eilant gejacht*

en het in bezit gehouden. Zommigen
Genuefen namen, door toelating des
keizers , het eilant meteen fterke vloot
van fchepen in , na zy eerft het werk
by hem, meteen groote zomme geks té

geven, befteken hadden.

Zoo andere fchrijven
, gaf dé

Griekfche keizer, Andronikus Paleolo-

gus , het aen de Genuefen , in ver*
gelding vanden byftant j dien hy van
hen , tegen de Venetianen , op het jaer

twaelf hondert en zeftigh genoten had.
Dies wert aldus dit eilant, onder de Ge-
nuefen , een Signorie of heerlijkye op
zich zelf. wW

Sedert wert het eilant gclukkigh èn puUijk

magtigh , en in vorm van een repu- of8e
-

r , Li--i' meen« i blijk fe^.
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blijk of gemeen belt , en onder of door

de (Jllahons , anders Mauncfen ge-

noemt , bcftiert : die d'eerfte edelluiden

van den huize der )u(lïnianen van Ge-

nua waren, en het zelve eilant van den

{het van Genua, gekocht hadden. Men
ziet noch dier wapenen in vele huizen

derftad.

Deze Mahons , of Maunefen , be-

ftonden voornamelijk uit een getal

van vier en twintigh perzonen , die

het gebiet over het eilant voerden.

Men koos alle twee jaren eenen uit de-

ze Mahons of Juftiniar/en , tot Podejta

of opperhooft, over het burgerlijk en

lijfftrafbaer recht, dien een rechtsge-

leerdetot ftedehouder tocgevoegt was.

Beftie-
' Alle zes maenden werden ook vier

nng van lantvoogden of bevelhebbers uit hen

ouder de gekoren,die het vonnis ofrecht van lijf-

Genuefer ftrafbare zaken bywoonden , en kennis

hous
van a^e burgerlijke zaken des eilants

namen. Tot verhandeling van gewigh-

tigc zakeja , waren twaelf raetsheeren

geftelt, dochftonden onder de vier be-

velhebbers voornoemt

Twee andere bevelhebbers zaten

over zaken en gefchillen , die niet bo-

ven de twintigh kronen bedroegen.

Vier amptenaers (waer van twee

Mahons, de derde een Griek, en de

vierde een ftedeling was,) hadden het

opzight over oude en nieuwe gebou-

wen, en over andere burgerlijke za-

ken van klein belang.

Daeren boven hadden tweeheeren

Mahons het bewint en opzight over

de Gom UMaftich : zonder welker ver-

lof eenen iegelijk , op pene van den

hals , het verzamelen of verkopen van

CMafiich verboden was. Men had'er

ook eenen kapkeyn van den nacht

-

waght, en andere minder bevelheb-

bers. Verlcheideen byzondere wetten

en willekeuren waren'er , tot welftant

van de republijk of gemeen beft , in-

aevoert.

Byaldien eene vrouw beflotenhad,

na de doot van haren man, weduwe
te blijven , dezelve was verplight aen

de overhelt zekere fchatting , Argo-

mimotico genoemt, dat is, onnutte na-

tuur , te betalen.

Indien eene dochter, 'tzyin deftad

ofophetlant, haer liet bekennen of

ontmaeghden , eer zy getrout was, en

dat hantwerk wilde aenhonden , die

moft eens vooral een dukact aen den,

kapiteyn van den nachtwaght geven.

Maer na de beitierino; des eilants al-

dus, ontrent den tijtvan twee hondert

jaren,aen den huize derMahons oi)ttfti-

nïanen geftaen had,en het eilant door de

Genuclen van rijt tottijt bevolkt was,

beflotendie, (eensdeels uit vreze van

zich zelfs langer tegen de Turken te

kunnen befchermen, ter oorzake van

den groten aenwas der Turkfche
maght, inzonderheir na het verove-

ren van Konftantinopclen , en ten an-

deren, dewijl zy geen koren noch lijf-

toght hadden , als dat uit het gebiet der

Turken quam , en daer en boven ver-

re van allen byftant waren,) met de

Turken een verdragh te maken , om
' in ruft en vrede te zitten , en de dienft-

|

baerheyt en flavernye t'ontgaen , met
belofte van jaerlijkseene fchatting van

tien duizent dukaten aen den groten

Heer te geven , beneftens twee duizent

dukaten, totcengelchenk, aen de Vi-

ziers en Baflas. W.ondcr wel geviel deze

aenbieding den groten Heer : en ftont

den LMehous het verzoek van deze

voorrechten toe, gelijk zy die ook ve-

le jaren vredelijk genoten : waer over

alle vreemdelingen , en inzonderheyt

vele Engelfchen , aldaer ter koopvaer-

dy voeren , en koophandel dreven.

Maer wanneer namaels deze CMa-
hons, twee of drie jaren in gebreke van

Die,

vt:
,

me .

gru

He
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de beloofde fchitting te betalen ge-

bleven waren, en hun eilant tot een

hertreten toevlught voor de gevluchte

Turkfche (laven diende , en daer en bo-

ven de Genuefen aen die van (Jilalta,

in het belegh des eilants , redende Tur-
ken byftant gedacn hadden,(peet dit zoo
geweldigh den Turkfchen keizer Selim,

dat hy eene vloot van zeventig fchepen,

des jaers vijftien hondert zes en zef-

tigh, in zee zond , onder beleit van Pidi

BaJJa , om zich meefter van het ei-

lant Scio te maken.

Pidli deed door lift het opperhooft

des eilants, beneftens de voornacmite

groten , met vrouw en kinderen, die het

bewint des eilants in handen hadden , in

zijn fchip komen : van waer zy na

Konfiantmopolen verzondcn,en van daer

na andere plaetfen vervoert werden.

Aldus wertde beftiering des eilants

den
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den geflaghte der ]ujïmianen of M&-
hens

,
geheel en al ontweldight, en

daerop een Turkfch opperhoofr, van

wegen den groten Heer, geftclt. Voorts

werden by na alle Kriften kerken ge-

doopt, of in UMoskeen verandert.

Namaels wierden, op verzoek en

door voorfprake van den koning van

Vrankrijk , de voornaemfte vervoerde

hoofden der CMahons , weer na het

eilant overgevoert, die cenigen fchijn

van hunne oude beftiering behielden

,

hoewel onder gehoorzaemheit der

Turken.

De Turken handelden toen ook de

Kriftenen niet hert 5 want zy lieten

hen op het kafteel , en in het bezit hun-

ner goederen blijven.

Des jaers vijftien hondert vijf en ne-

gentigh , deden de Florentyners , met
eenige galcyen van den hertogh van

Florence , onder beleit van Virginio

Urfïno, eenen aenflagh op het kafteel

van Scioy en veroverden het. Maer
door het ontftaen van een fchielijken

i ftorm , moften de galcyen uit de ha-

I ven wijken, eninzee fteken. Ontrent

vijf hondert mannen bleven op het ka-

fteel , dat des anderendaeghs de Tur-
ken weer innamen , en de vijf hon-

dert Florentyners , die op het kafteel ge-
" bleven waren , ter neer hieuwen : wel-

ker bekkenelen noch heden op de
' muuren des kafteelstcn toon ftaen.

Uit oorzake nu de Turken geloof-

den , dat de Kriftenen van binnen de-

zen aenflagh geftookt , of ten minfte
: kennis daer van hadden, zoo dreven
' zy hen uit het kafteel , en beroofden

hen daer van alle hunne goederen.

Ja zy zouden alle hunne kerken in
1 LMoskeen verandert hebben , indien

niet de Breves , toen gezant van den
: koning van Frankrijk , aen den groten

;
Heer , daar voor getproken had.

,

Na dien tijt hebben de Kriftenen zoo
veel vryheits niet gehad ; want een fter-

ke krijgsbezetting wiert, door bevel

vanden grooten Heer, op het kafteel
!

geleit. Ook groeiden fedeit de Turken
. 'zoo geweldigh in getale aen , dat zich

nu daer meer als zeven duizent Tur-
'ken bevinden

, daer zy te voorc geen vier

Jofvijfhondert fterk waren. Daer en bo-

>
:en leggen altijt in de haven negen of

tien galeyen, tot beveiling des eilants, en

ï O s.

de kuften en alle zeeroveryen.

Ieder Kriften mans-perzoon , boven
ti

de twaelfjaren,moft federt jaerlijks drie Krifte-

realen of ftukken van achten , tot Ha- ^
ratfeh of hooftgelt , betalen : dat ach- ten

tien, of, volgens andere, vijf entwin* Hecr-

duizent ftukken -van achten , in

Schat-

nen aen

en oro-

tigh

't jaer voor den

draeght.

grooten Heer be-

Het eilant Chios heeft

tegen scub.

in acloude ^°udc

tijden vele Griekfche deurluchtige luchtige

mannen voortgebraght , als Theopom- mannen

pus , een
, Griekfche hiftori-fchrijver , ctitdf.

en Theokritus , een Sofift, die

eikanderen van de ftaetkunde gefchre-

ven hebben. Ook eigenen de Chiers

zich de geboorte van Homeer toe, als

tevoore verhaeltis.

D'aeloude inwoonders des eilants

,

voor des Zalighrriakers geboorte
,

waren alle Grieken, en eigcntlijk Jonen.

De Chiers zelfs hielden, dat de Srrab.

volken Pelasgianen, die uit Thejfalie

gekomen waren, hunne kolonieren of
volkplanters waren.

De hedendaeghfe inwoonders van Heden-,

Chio zijn ten dele Grieken, en Latii-
dae" hl

^' 7 ' inwoon-
nen , zoo Genuefen , als Italianen , en deis.

ten dele Turken en Joden.

De Grieken woonen meerendeels
op 't lant in de dorpen : en de Tur-
ken in de ftad en op het kafteel

,

om in veiligheit tegen de Kriften ga-

leyen te zijn.

D'inwoonders, zoo Grieken als La-
tijnen , leven'er in groter vryheit, als op
eenige andere plaetfenvan d' Archipel.

Zygaen'er gekieeten leven'er na de Dra3isc _

wijze der Genuefen, die wel eerft dit

eilant bezeten hebben:want alhoewel dit

een Griekfch eilant is, zoo leeftmen'er

evenwel vooreen grootgedeelte-nade
Franker wijze, dat is,, na de wijze der
Wefter-Kriftenen. Het Kriften vrouw-.Wezen,
volk is'er boven mate fchoon van leeft

,

en na den Italiaenfchen aert : want de
meefte vrouwen zijn zeer fchoon ,

blank,en zoo levendigh van kleure , en
zoo aenminnelijk en bevalligh van we-
zen , als ergens zouden kunnen gevon-
den of gezien worden. Men fpreekt
en ziet'er zoo dikwilsde vrouwen als

men wil , en men danft met haar op fee-

ften en maeltijden , dikwils den gehelen
nacht door.

Belon getuight gene plaetfc in de wc- -

relt
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relt te zijn, daer een aengenamer en

zoeter wijze van leven kan gevonden

worden : en daer de vrouwen met frae-

jer zeden en geftalte begaeft zijn.

D'inwoonders zijn zeer beleeft, en

heulen , zoo tegen eikanderen als tegen

vreemdelingen , en overtreffen, in men-
fchelijkheit en heufcheir, alle andere

volken. Zijn ook zeer genegen tot mu-
zijk en andere loffelijke kunftcn.

De kleding der vrouwen is vaneen

zeer fraei fatzoen , en van een geheel

ander flagh , en nier na de mode of wij-

ze van alle andere plaetfen van dien

oort, daer de vrouwen haer tot aen

d'oogen bedekken.

Zy zijn bynaopzijnFranfchgehult

of gekapt, en hebben den boefem al-

leenlijk meteen zeer fijne doek bedekt.

Voorts isdereftvan haer kleding zeer

lichten welgemaekt. Zommige dra-

gen op het hooft een kapfel van wit

Sattjn, en boven fpits.

Andere dragen lange zwarte rokken,

en laten het hair langs de fchouderen los

hangen. Aen denhals hangt een groot

zilver fchilt, in wiens midden een de-

gen vertoont wort. Aen d'ooren dra-

gen zy pendanten, gemaekt in vorm
van eenen boge. Deze merken worden
voor tekenen van hare ftrijtbaérheir.

gehouden : want als de mannen t'ee-

ner tijde in een gevecht overwonnen
waren, namen de vrouwen de wape-
nen op, en herwonnen door kloekmoe-
digheit , het geen de mannen uit lafher-

tighcit verloren hadden Tot een tuigh-

teken dragen zy deze merken van eerc.

Andere vrouwen van ftaet dragen

tabberts en rokken van fluweel, fa-

tijn, damaft of van andere koftelijke

zijde , 't zy wit of van een andere

fraeie kleure , de welke zy met brede

fluwelc boorden verrijken.

De mouwen zijn boven op de fchou'

deren met zijde linten of ïrrikkcn

,

van verfcheide kleure , vaft gemaekt en

gehecht. De voorfchoten of fchortel-

doe-
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doeken zijn van fijn linnen , en rontom

doorwroght, en met franje bezet. Op
het hooft dragen zy een huive of kapfel

van wit Satijn,

kleure , en met

en peerlen verrijkt, welke zy rontom

het hooft, met lange ftiften, en an-

dere diergelijke zijde linten, als die

van de mouwen, valt maken ; die ook

achter,met verfcheide cierlijke quikken

en ftrikken , toegeknoopt zijn.

Voor het voorhooft dragen zy een

bant van gele krifp, oflampers,met gou-

de loveren verciert , die zy achter het

kapfel of huive toebinden, Jonge doch-

ters laten d'einden voor de borft, tot

den middel toe , hangen : daer aen

zy een koftelijke halsbant , ver-

rijkt met gout en peerlen , vaft maken.

Maer gehuuwde vrouwen dragen, tot

onderfcheit van dochters , in plaetfe

van krifp oflampers,om defchouderen

een fchone fneeu-witte linnen doek:

gelijk ook hare kouflen en fchoenen

van een zelve kleure zijn. In 't kort ge-

zeit , men ziet niet met allen aen de

vrouwen , of alles ftaet net en zinde-

lijk : behalve dat zy zeer korte lijven

draden : en de borften , door het ge-

gebruik der baden , neerhan-

Om den hals, en voor den borft

en boefem , dragen zy zeer veie goude

ketenen , ftiften , haken
,
peeden en

andere koftelijke gefteenten van groo-

te waerdye , ieder na haren ftaet en ver-

mogen. Dies alle hare naerftigheden en

genuchten nergens anders toe fchijnen

te (trekken, als om haer zelve wel te

verderen en op te toien , ten einde zy

den mannen , zoo jongmans als ge-

trouwden, des te aengenamer zouden

in 't oogh fchijnen.

Men telt op dit cilant, ontrent ze -

ftigh duizent zielen : waer onder over

de vijftigh duizent zijn, dicdeGriek-

fche kerke volgen : zeven duizent

Tutken , en drie duizent Latijnfche

Roomsgezinden : die aldaer in gc-

noechzame vryheit , in het ftuk ^van

godsdienft, leven: want zy hebben'cr

een Latijnfchen bilTchop, vele kerken

en kloofters , om kerken - dienft te

doen.

De Jefuïten hebben'cr een groot

kloofter, fraei gebouwt, en een zeer

fraeie kerke. Daer zijn over de twin-

tigh geeftelijken, alle

8^
's lants inboor-

duurigh

gen.

lingen, die, na hunne gewoonte , de

Griekfche jeught onderwijzen, en tot

den Roomfchen godsdienft traghtcn te

bckeeren.

De Karmcliten hebben'er ook eene

zeer fraeie kerke en kloofter, en leg-

gen zich desgelijks op het onderwijzen

der Griekfche jeught, en het bekeeren

tot de Roomfchc kerke.

De Kapucijnen hebben boven de
ftad Scio, in het hangen van eenen

bergh , een klein kloofter en kapel

,

op eenganfeh eenzamen en luftigcn

oort , die een zeer fchoon uitzight

heeft. De Rooms-gezinden plegen er

hunnen godsdienft met grote vryheit,cn

dragen dikwils langs de ftratcn het Sa~

krament, en doen omgang, zonder daer

in van de Turken geftoort te worden.

De koopwaren , die in de lamfchap-
K°°['

pen ontrent de ftad Chio vallen , zijn fchappets

galnoten , katoen , wol , ook flech- "".

te wol, om bedden te vullen , ruige
* "

en bereide huiden, wafch, gom ma-
ftich, kamelotten, machayers, zijde

van verfcheiden flagh , en witte bereide

Korduacn-leren.

Wel eer plaghten tion of twaelf

grote fchepen jaerlijks , met deze

.

koopmanfehappen , geladen enbevragt

te worden , inzonderheit voor die van

Genoua , CUejfina , en K^inkona &e.
behalve die inde ftad Chio zelf 't huis

behoorden. Nu varen d'Engelfchen

en d'onzen meeft ten koophandel

met hunne fchepen op het cilant chio.

Men maekt'er groote meenighten

van grove Damafien, Fujiainen , en

verfcheide zijde ftoffen, die na Kairo

en na alle de fteden van de ganfche kuft

van Barbarye , als ook door ganfeh

Natolie of klein i_sfjie , en inzonder-

heitna Konfianünofolen vervoert wor-
den.

De Bey van Scio hout zes galeyen

,

ten dienfte van den grooten Heer
, TanSdo.

tegen de Korfairen

te gebruiken.

Kandie

om inzonderheit

van Malta en Livorne

Voor het oorlogh van Kandie had

hy niet meer als drie galeyen: maer
na dien oorlogh zijn hem noch drie

andere toégevoeght: gelijk ook alle

d'andere Beys te dien tijde een dobbel

getal van galeyen kregen. De luitenant

of ftedchouder van den Bey van

M Scio ,
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Scio , heefc twee galeyen.

Men heefc op dit zelve eilant 'drie

andere Beys , die elk over eene galey

gebieden , en niet onder den Bajja van

Scio ftaen. Zynemen hun verblijf, daer

zy willen, en kopen hun lijftoght,

daer zy dien het befte koop vinden.

Zoo andere fchrijven, zou de Bey

van Scio niet meer , als twee galeyen,

op zijne onkoften , uit de tiende der

inkomften , ten dienfte van den groten

Heer , houden.

Europion voer by ouds,volgens Pau/k'

nias , metfchepen van het eilant Kreta,

na Kandia, na het eilant Chios over j en

niet hem quamen de kinderen Talos

,

Euanthe , Melan , Salagos, en Atha-

mos.

Plimus ü.ch naby Chios , d'eilanden

Thallufa , anders Dapunfa , OEnuJfa ,

Elaphttas , Euryanaffa , ^Argtnufa ,

meteen ftedeken, en meer andere

Aen de Noord-OofthoeK. van Scio,

en tulïchen Scio, en hetvaft lant van

Kalaberno , leit een eilant nu Agunto

of Spalmentori genoemt : en meer na

't Zuide , op de zelve ftreke , een eilant

Pafarvo.

Bewefte het eilant Aiunto leasen

twee of drie kleine eilandekens , die

alle laegh en groen zijn. Tuffchen

Agunto, en de klip Strogele, aen de

Noord-Oofthoek van Scio gelegen , is

een veilige doorvaert van ontrent een

halve mijle wijdt: want het is'ervijf-

tigh en zeftigh vadem diep.

Bezuide en dicht onder het eilant

Scio , en twee mijlen ten Zuidwefte

van Capo Blanko , de Zuid-Oofthoek

van Scio , leit op de Noorder- bre-

CHIOS.
te van zeven en

en zeven en dertidi

dertigh O 1 ' iden
»

minuten , een

zeer klein eilant, of veel meer een

grote en hoge fteenrotfe of klip , Ve-

netiko, of Venetika, in de zeekaerten

genoemt: welke rontom een zuive-

veren en veiligen gront heeft. Men
kan veiligh tuflehen deze rotfe, en

het Zuideind van Scio doorzeilen
,

hoewel het beter is op de Zuidzij-

de van deze rotfe om te varen , om
niet by ftilte, in het varen tuflehen

beide , op dezelve te vervallen.

VannefFens deze klip af, (trekt de

Zuid-Ooft-kuft van Scio , Ooft-Noord-

Ooft.

Voor den mont van de haven
s.

Delfino leit een eilandeken of klip pk

S. Stephano , en anders in de zee-

kaerten S. George genoemt , met een $.<

vuurtoren boven op. F-

Voor de haven Kardamille , wel-

ke tien Italiacniche mijlen van de ha-

ven Delfino , en twintigh van de ftad

Scio gelegen is , leit een klip Strtnüli
,

en in de zeekaerten Stroi-ele genoemt. '..

Dicht by S;io leit een eilant

Stijfam, dat, ten dienfte van den gro- Snfl

ten Heer , een galey hout , om inzon-

derheit tegen de Korfairen van Malta

en Livorno te gebruiken.

Tuflehen f Kalaberno , een uitfte- f

kende hoek lant van klein Afie , en £
tuflehen het eilant Scio, leggen vele t^

kleine eilandekens. Als men van g£

Smyrna of de hoek Kalaberno na Scio

komt afvaren , zoo fchijnen deze ei-

landen zich als met vele gaten op te

doen , om daer deur te zeilen.

Eilanden in den Golfof Zeeboefem van Smyrna.

T) Linius ftelt neffens de ftad Smyr-
•* na, welke ontrent vijf en twin-

tigh mijlen ten Ooftc van het eilant

Scio leit , d'eilanden Peri/ierides , Kar-

teria , K^Alopece , EUujfa , Eachina
,

anders Bacchium by Viodoor genoemt

,

Pyjlira , Krommyonefos , en Megale.

Voor aen in de golf of zeeboefem

van Smxrna , en op de rechte zijde

in het inkomen, en twee mijlen van
de kaep Kalaberno, leit een eilant,

Eglenes in de zeekaerten genoemt
,

na zekeren Engelfchen vrybuiter.

Het is een lang en flecht eilant

,

hoewel tamelijk hoogh. Tuflehen dit

eilant en de wal van het vaft lant

van Kalaberno, is het on veiligh voor de

lchepen deur te zeilen.

Van de Noord-wal van dit eilant,

t

ftrekt na de Zuid-wal een groot en

lang zantrif, met vele fcharen en uit-

ftekende hoeken. Dit zantrif is ver-

dronken lant : wiens Noord-wal geheel

laegh en boomrijk is, en bykans ge-

lijk met het water leit.

Jn 't zelve zantrifleggen ook eenige

plaet-
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plaetfen boven water , als eilandekens,

die men alle aen d'Ooftzijde, en, in

het opzeilen na Smyrne , aen de linke

zijde ziet leggen.

Bezuide het eilant Eglenes , en ver-

der in de golf van Smyrne, leggen

meer eilanden, die men, in het opva-

ren na Smyrne , aen de rechte zijde

laet leggen. Achter deze eilanden

,

is voor de fchepen^ die uit deze golf

willen lopen , een goede ree tegea

Noorde winden : doch de befte tuf-

fchen het Zuidelij kfte eilant , en de wal

vanhetvaftlant.

Alle deze eilanden worden heden

by het Italiaenfch bootsvolk Ifoïe delle

Smyrne, of eilanden van Smyrne, ge-

noemt.

Eilant Tjyra , nu lp/era, oïTfara.

HEt eilant Pfyra , by Strabo , Pli-

nius , Stephanus , en Pfyria by

Homeer , wort nu noch gebroken Pfa-
ra, , en in de zeekaerten Ipfera , en an-

ders Pijfera genoemt.

Het eilant Ipfera. of Pfara wort

in de zeekaerten drie mijlen beweftcn

Capo S.Nikolo, de Noord-wefterhoek
van het eilant Scio 9 en tien beoofte

het eilant Negroponte, tuflehen beide,

zeftien mijlen bezuide het eilant

Lemnos , en ontrent negen Noord-
Oofte ten Oofte van de Noordhoek
van het eilant Andrea , en twaelfmijlen

ten Zuide van het eilant Aifrati, ge-

(telt.

> Strabo &dt Pfyra, neffens Melen*. ,

een uithoek van het eilant Scio , op een

afftant van vi jftigh ftadien , omtrent an-

derhalve Duitfche mijle. Plinim ftelt

een eilant pfyra , met verfcheide andere,

in den f Ceramifchen zeeboefem.

Pfyra is , volgens Strabo , een hoogh ^.°
l

fnu
Golfo

tro.eilant , heeft ontrent veertigh ftadien

dat is , een Duitfche mijie en een vie-

rendeel in den omtrek, en had eene

ftad van een zelven name: daer de

hedendaeghfen, als Battrtrand , den om-
trek op twintigh Italiaenfche , dat zijn

vijf Duitfche mijlen , begroten.

Een mijle bewefte Pfyra of Ipfera s
Amipïf»

leit een ander klein eilandeken , C^fnti-
fera>

M z Pjfer4,
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pijftra, dat is, voor Pijfera genoemt ,

en is ontrent twee mijlen en een vie-

rendeel in 't ronde groot.

Onder dit eilant is aen de Zuidzij-

de , na de ftad toe , een goede ree voor

fchepen,te weten :tufichen lp/era cnAn-

tipjjera , in een grote zantbay , daer de

fchepen op een zantgront van tienen

twaelfvadem diep zetten kunnen,tegen

alle Oofte, WefteenNoord-Wette win-

den,en ook. van beide kanten in en uit-

komen, zo benoorde als bezuide.

Baurtrand ftelt op het eilant Ipfera

een kafteel. Naeft Ipfera leit een klip

BOS,
zeven of acht voet onder water.

Het eilant Ipfera voet vele wilde

wouteezels , heel anders,alsdie in de vel-

den van AJfyrie houden, en een vreemde
lucht niet verdragen kunnen : want na

eene andere plaetfe overgebraght

,

komen zy te fterven.

Pfjra braght by ouds genen wijn w
voort: waer uiteen fpreekwoort onder

d'ouden ontftaen was , Pjyra Bacchum.

Dacr onder te verftaen is , Pfyra brengt

geen Baccbus , datis"»^'», voort.

Eenigen maken Pfyra tot een klip , spc

welk niet als een vlek zou hebben.

Eilant Lesbos , nti éhfetellino , of <z5A4ète/yn , of

cSMetelinen *5Medilli.

Bena-

ming

PI

HEt eilant Lesbos is alzoo van

over ouds by Grieken en Latijnen

genoemt , en anders by Strabo het

eilant der Lesbiers : hoewel het te voo-

incophr. re ook by ouds Heimerte , Lafia , Pe-

Hefych. lafgia , cJEgira , iJithiope , Makaria ,

en ook Jjfa, na eene van zijne oude

fteden, geheten was.

Het wert Lesbos genoemt , na Les-

&w,d'alleroudfte,voornaemfte en magh-

tigfteftad des eilants : of liever na Les-

bos, zoon van Lapithos , die na dit

eilant met der woon overfcheepte.

Namaels is Lesbos , na Mitylene,

de voornaemfte en grootfte ftad des ei-

lants, Mitylene genoemt : ofna Mïlet ,

zoon van Febus: gelijk het ook nu noch
by Grieken en Italianen gebroken Me-
tellino of Metelino, en by de Franfên

Metelin^ by donzen Metelyn, enby
de Turken Medilli genoemt wort.

Strabo noemt Lesbos een eilant , dat

zeer veel verhalens waerdigh is, en

Plinius het beroemde eilant : miffchien

ten aenzicnvan het voortbrengen van

vele deurluchtige mannen in oude tij-

den. Ook was Lesbos met Kuma , vol-

gens Strabo , de moeder of hooftftad

van dertigh Eolifche fteden , en voer-

de by zijnen tijtde heerfchappye over

het ganfeh lant van Troyen.

Het wert by d'ouden,onder de zeven

grote eilanden der Middelantfche zee ,

het laefte gerekent : waerom Bochart

den naem Lesbos uit het Fenicifch

woort Esbui of Esbu , dat zeven be-

diet , wil gefmeet hebben.

Ook eigenden zich de Lesbiers by

na het ganfeh lant van Troyen , als door
erfrecht , toe, die deiTeifs meefte gebou-
wen geftight hadden : welker eenige ten sUi

tijde van Strabo noch ftonden , en zom-
migen vergaen waren.

Troye wiert den Mityleners (volgens

fchrijven van Strabo uit Thucididcs)

door d'Atheners, inden Peloponne-
fifchen oorlogh , onder beleit van den
veltoverfte Pachetes , afgenomen.

Het eilant Lesbos wortby d'ouden Gé
onder het lant van Troyen gerekent, 8CDI

'

en leit tuflehen d'eilanden Scio, Lem-

nos, Tenedos, en het vaft lant van klei»

Afie.

De Wefthoek van Metelino , Capo

Siguri genoemt , leit Zuidweft vijf

Duitfche mijlen van CapoBabobora, de

Zuid-wefter hoek van het vaft lant van
klein Afie : maer d'Oofterhoek van

CMetelmo , Capo S. Theodoro , leit on-

trent derde halve Duitfche of zeven

Engelfche mijlen ten Wefte, van het

vaft lant van klein Afie, en de Zuid-

Wefthoek van Metelmo zeven mijlen

Noord - Noord - Weft van Capo Ni-

k.lo, de Noord-Wefterhoek van het

eilant Scio

Strabo ftelt Lesbos even verre van

d'eilanden Tenedos , Chioscn Lemnos

,

ontrent op een afftant van vijf hondert

ftadien, eene ftreke van vijftien Duit-

fche mijlen , en drie vierendeel : of

drie en zeftigh Italiaenfche mijlen. Pli'

mus ftelt Lesbos vijf en zeftigh duizent

(chreden , dat zijn vijf en zeftigh Ita-

liacn-
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lhenfche of zeftien Duitfche mijlen

,

en een i van het eilant chios.

Hy ftelt ook Z-^oj tegen over Fry-

gie, een lantfchap van klein Afie, of

tegen over d'aeloude (leden van Troye ,

als Affus , Atramyttium , Atarneus ,

Pitane, en tegen over d'Elaitifche of

Adramytenifche zeeboefem, xwxColfo

di Lantramiti genoemt, te weten: het

ftrekt langs henen tegen over de zee-

kufte , van Lektum af , de Zuiderhoek

van den bergh Ida , tot aen Kanen , een

uithoek van het vaft lant van Eolis

,

welke tegen over de fadOWethymne,op
Lesbos, gelegen is. Men zeidt Lesbos, in

oude tsjden , van den bergh Ida, afge-

fchcürt zy.

Strabo begroot den omtrek des ei-

lants op elf hondert ftadien : want

van de ftad Methymna , tot aen Malie

,

d'uitterfte Zuiderhoek des eilants , re-

kent hy drie hondert en veertigh fta«

dienrvan daer tot aen Sigrium,dcNooï-

derhoek des eilants, welke de leng-

te des eilants is , vijf hondert en zeftigh

ftadien : van daer tot aen Methymne

,

twee hondert en tien ftadien : t'zamen

elf hondert ftadien.

ifidorus begroot , by Plinius , het

ganfch eilant, in den omtrek op hon-

dert en drieën zeventigh duizent fchre-

den , dat zijn hondert en drie en ze-

ventigh ltaliaenfche mijlen: maer d 'ou-

den, voor hem, op hondert en vijf en

negentigh duizent fchreden , of hon-

dert en vijf en negentigh ltaliaenfche

mijlen.

De hedendaeghfe fchrijvers ma-
ken den omtrek niet groter als hondert

en dertigh ltaliaenfche , en andere hon-

dert en achten zeftigh Engelfche, en

eenigen zeven en tachentigh Franfche

mijlen.

Strabo ftelt de lengte des eilants
,

van 't Zuide na 't Noorde , op vijfhon-

dert en zeftigh ftadien, dat zijn zeftigh

ltaliaenfche mijlen : te weten , van Ma-
lta , d'allerzuidelijkfte uithoek , tot

aen Sigrium , d' uitterfte Noorderhoek
des eilants.

Daer en tegen wort in de zeekaer-

ten het eilant Lesbos , van 't Oofte na

'tWefte, inde lengte uitgeftrekt, ge-

lijk daer in ook d'uithoek Sigrium , nu
Capo Sigri , aen de Weftzijde , en d'uit-

hoek Malta , (nu £apo S. Malta , in de
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zeekaerten genoemt,) aen d'Ooftzijde

geplaetft wort.

Tuflchen de fteden Mitylene en Me-
thymne , neftens Egeiros , een vlek

der lantftreke van üttethymne, is het s t rab.

eilant op -zijn fmalfte, en heeft aldaer

een door of overgang, van de Pyr-

rheefche Eurypus af, van twintigh fta-

dien.

Het eilant Lesbos was in oude tij- AciouJe

den, zoo Plinius fchri/ft, door acht fteden -

fteden beroemt: als Pyrrha, Arisbe

,

Antiffa , (JWethymne , Hiera , Ere-

fos , t^Agamede en Mitylene. Onder
deze was de ftad Pyrrha , volgens

den zelven Plinius en Strabo , al by zij-

nen tijt door de zee verflonden : Aris-

be door aertbeving verdelght : Aga-
mede en Hiera vergaen : en Antijfa tot

de ftad Methymna ingelijft. Dies, ten

tijde van Plinius, niet meer als drie

fteden , Ere/os, Pyrrha en Mitylene
,

overgebleven waren. Doch zoo Mela
en Scylax fchrijven , lagen by ouds
flechis vijf fteden op Lesbos, als An-
tifa, Pyrrha , Erejfis , Ciraua en Mi-
tylene : waer na ook het eiiant op
GtickkhPenrapolis, dat is, vijf-ftad,

genoemt wiert.

De verdelghde ftad Pyrrha lagh Strab,

aen de Weftzijde des eilants , hon-
dert ftadien van d'uithoek Malia.

De voorftad wert namaels, ten tij-

de van keizer Augufl, bewoont, en
had eene haven. Van daer ftelt Strabo

den overgang na Mitylene, op tachen-
tigh ftadien.

De ftad Agamede lagh by Pyrrha,

en was alzoo na Agamede , dochter van
koning Makarius, genoemt.

Na Pyrrha ftelt Strabo d'aeloude

ftad Erejfus of Erefos, op een heuvel,

welke tot aen zee ftrekte , en achtien

ftadien van d'uithoek Sigrium , nu Ca-
po Sigri , lagh. Van de ftad Erefos

was de Griekfche arts Theofraftus

geboortigh , die negen boeken in

't Griekfch van de gewaflen , als bo-
men, heeftersen kruiden, gefchreven

heeft: welke nu nochmetdeLatijnfche
vertaling en uitlegging van Scaliger en
Stapel gevonden worden. Hy was een

Peripateetifche Filofbof : als ook zijn

mede-burger Fanias , en betden leer*

lingen van den Filofbof A:ifioteles.

Dees Theofrafi heeft ook verfcheide

M i an-
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andere boeken van verfcheideftoffen,in

't Griekfch, befchreven.

Na d' uithoek. Signum , lagh de ftad

Anti(fa, weike tot de ftad Methymne in-

gelijfc wert.

Liv. Labeo wert op hetjaer hondert ze-

ven en zeftigh, voor des Zaüghma-
kers geboorte , door de Romeinen
gezonden , om de ftad Antijfa te (lo-

pen , en de Laryfieers na de itad Me-
thymna over te voeren, om dat zy

Antenor , admiracl van Perfeus , ko-

ning van Macedonien , wanneer hy met

vaertuigen , ontrent het eilant Lesbos
,

zworf , ontfangen en met lijftoght by-

ftant gedaen hadden.

Antijfa* had cene haven , en was
stephan. alzoo na Antijfa, dochter van Mxkx-

w ,
genoemt.

Antifx is zoo veel als voor-ljfa ge-

zeit: want Antijfa. was te voore een

eilant, en lagh voor het eilant Lesbes

,

dat toen Ijfa , en dit klein eilant An-

tijfa genoemt wiert.

Suab. yan jeze ftacj was de zcer beroem-

de Cyther-fpeclder Terfander geboor-

tigh, die allereerft voor de lier van

vier (haren, eene lier van zeven fnaren

uitgevonden had.

Na de ftad Antijfa, , en twee hondert

en tien ftadien van d'uithoek Sigrium ,

lagh de ftad Methymna ofMethymne',en

was alzoo na Methymna , dochter van

Makaris , en vrouw van Lepydnos ,

genoemt. Methymne trok de ftad An-

tifa na haer.

Methymna heeft by ouds vele be-

roemde en geleerde mannen uitgele-

vert. Van Methymne was Arion, een

Cyter fpeelder, geboortigh, die van

eenen dolfijn in zee, daer in de vry-

buiters hem gefmeten hebben , opge-

nomen, en na Tenaros , een kacp en

ftad vznLakonie of Peloponnefus , ge-

voert wert.

Een Methymner was ook zeker

Bchekrxtides , een Peripdteek, en metge-

zel van Arifioteles : als ook Myr/ïnus

de hiftori-fchrijver, en meer andere.

Methymne was byd 'ouden door den
wijn beroemt : als Virgilius getuight.

Georg. Niet een en dezelve Tvijn- druif hangt

Iib.2. den onze boomen, Tvelke Lesbos van de»

Methymneefchen Ifiijnfokplukt.

SradMi- De grootfte en aeloude ftad van dit

tyici.e. eilant, neffens Methymna, wort Mi-

thymna.

Plin.

Herod.

Strab.

BOS.
tylene by d'oude Grieken en Latijnen,

als ook in het Nieu Verbont, genoemt: i0> ,

hoewel die al over lang verdelght of

door aertbeving vergaen is.

Zy lagh tuflehen de ftad Methymne,
stra|

en d'uithoek Malie , zeventigh fta-

dien van Malie > en hondert entwin-

tigh van d'uithoek Kanex , en ook zoo
verre van d'eilanden Argimtfen.

Cicero prijft deze ftad boven mate»

van wegen de gelegentheit , fraeiheit

der gebouwen, en vruchtbaerheitdes

i gronts.

De ftad Mitylene was (zoo VttrU'

vius fchrijft) prachtigh en fraei ge-

bouwt 5 hoewel niet voorzightelijk

geleit : want de menfehen , wanneer,

een Zuide - wint waeide , waren'er

ziek:wanneer een Noord- Wefte,kuch-
tenzy; maer byhet ontftacn van een

Noorde-wint wierden zy weer gezont.

Mitylene wort , by Plinius , het vryc

UMitylene genoemt, en was vijf hon-
dert jaren maghtigh.

D'aeloude ftad Mitylene had twee
havens : welker Züider , ten tijde van
Strxbo , met galeyen en negentigh fche-

pen befloten was. De Noorder-haven
was groot en diep, en met een dijk of

sm
moely omringt. Voor beide leit een
eilandeken , waer in een gedeelte der

ftad by een woonde. De ftad was van
alles wel voorzien.

D'aeloude ftad Mitylene lagh , vol-

gens Diodoor , op een klein eilant : maer
die in de later tijden daer by gevoeght

wiert, lagh op het tegen over gelegen

Lesbos. Tuflehen d'oude en nieuwe
ftadis een fmalle Euripus , dat is, een

doervaert of kanael , welke de ftad

fterk rhaekt.

Noch heden wort de voornaemfte en

eenigfte ftad des eilants by d'onzen,met

den ouden naem,gebroken Meteen, en

by d'haliancnMetelino cnMetelin,en by

de Turken Medilli genoemt: gelijk ook
het ganfeh eilant dien naem voert.

Zy leit aen deNoordzijde des eilants,

een weinigh bewefte de kaep S. Theo-

doro, op een eilant, na de binnen-kant

van het groot eilant Metelino toe.

Van het eilant loopen twee moel-

jes : eene beoofte, en eene bewefte de

ftad. Desgelijks lopen van het vaft lant

van Lesbos, ofMetelino, tweemoeljes

af, tegen die van dit eilant aen. Het
is
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is daer binnen ruim, "hoewel in het in-

komen niet meer als een kabels lengte

wijdt.

De moelje acn d'Ooftzijde , aen het

het vaft lant van Metelino , leit meelt

onder water : en leggen niet meer als

twee fleenen op de buitenfte hoek bo-

ven water. De fchepen , om zonder

gevaer daer in te komen , houden in

het varen dicht aen de moelje van het

eilant.

Aen d'Ooftzijde van de ftad is een

grote inboght, en veiligh leggen voor

de fchepen : die zoo verre daer in loo-

pen kunnen , tot dat zy voor alle win-

den bevrijt leggen, behalve de Noor-

deen Noord-Qofte winden , die recht

daer in wajen.

Deftid heeft aen de Weftzijdceene

goede haven , dochdrooghtnuop,enis

in het gat , niet meer als twaelf of der-

tien voet diep.

De ftad is met een oud kafteel ge-

fterkt , dat eenigen noch voor een

overblijflel van d'oude ftad Mitylene

houden, enaltijt met Turkfche krijgs-

volk bezet is.

Stokhove (lelt het kafteel op een

heuvel van een hangend eilant , dat

van twee kleine havens en de zeen ge-

maekt wort.

Zuidwaerts van de ftad UMitytene

zietmen puinhopen van grote gebou-

wen , en zeer prachtige kolommen
en wonderlijke fpelonken en holen.

Niet verre ten Wcftc van de ftad

Metelmo^ leit een plaetfe Paleocajlro
,

op Griekfch, dat is, oud kafteel , en

anders het kafteel Molivo genoemt : en

een weinigh daer beneden , en byna

in het midden des eilants , een ander-

van een zelven name : by het welk wel-

eer een groot bofch was.

Op dit eilant waren eertij'ts meer
andere kaftelen of bemuurde vlekken

,

Caftelli by d'Italianen genoemt : want

te gaen van den golf Gïetemu , geduu-

righna't Zuide, langs of door het ei-

lant , tot aen het uitterfte van de kaep

Signum , nu Capo S. Theodoro genoemt

,

vindmen dicht by die golf het vlek

Gieremia : en op de rechterhoek van

de golf , het vlek Gero : van daer te

gaen langs den zeekant , leit aen de

Zuidzijde chidonia , en een weinigh

binnen in 't lant, daer tegen over,

Kaloni: en meer na 't Wefte P'ajllika.

Maer op de Wefterhoek van de golf

Kaloni , leit een bemuurt vlek Fe-
tra : en meer inwaerts Kaftel cMulgo :

en eindelijk op d'uithoek en kaep S6

Theodoro , het vlek Theodoro.

De ftad Mitylene heeft in oude tij- Hcrocj

den vele beroemde en treffelijke man- Plutart:

nen voortgebraght, als onder andere ®'°~:

Pittakus, een der zeven "Wijzen van
Grieken-Unt , die ten tijde van koning
Krefus geleeft heeft , en uit Lesbos den
tieran Melanchrus , op het jaer vijf

honderten negentigh, voordes Za-
lighmakers geboorte, verjoegh.

De Mityleneers zonden Pittakus met
eene vloot na Troye , tegen Fryno

,

veltheer der Atheners , die Sicreum,

en een vlek Achilleum^ den Lesbiers

aldaer afgenomen had.

D'Atheners bevochten de zege, en
hingen het fchilt van den poëet o47-
ceus, de Metyleneer, die zijne wape-
nen neergefmeten , en zich op de vlucht

begeven had , by den tempel van Mi-
nervd in Sigeum op.

Wanneer namaels Fryno eenen ie-

der, die luft had , tot een lijfgevecht uit-

tarte , bood zich Pittakus tegen hem
uit, die Fryno, meteen werp-net, dat

hy onder het fchilt verborgen had,
over het hooft van Fryn* te fmijten,

en daer in hem te verwerren, over-

weldighde , en met zijne pook en drie-

tant doorftak. Waer over de Mety-
lcneers Pittakus grote gefchenken aen-

boden, hoewel hy alleenlijk zoo veel

lants verzoght , als de punt of fcherpte

van eene geworpe fpieffe kon berei-

ken of toedragen , welke plaetfe na-

maels door hem geheilight wert , en
den naem Van Pittakus kreegh.

De Metyleneers droegen hem, twin-

tigh jaren voor zijne doot.ookde heer-

fchappye over het eilant, van zelfs op.

Te dien tijde wert de ftad CMetylene

door velen geregeert , ter zake van de
tweefpalten en oneenigheden : daer

de poëet Alceus ook eenige hekel-

dighten opmaekte. Pittakus , zoo Stra-

^ofchrijft, leide op het verdelgen der

geweldige heerfchers toe , en nam zelf

de monarchie ofalleen-heerfching aen
,

en gaf, na hy die verniettight had,aen de

ftad een eige of vrye regeering.

Te dien tijde bloeide ook de poë-

terflg'
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SuiJ.

Strab.

Strab.

tcrfle Sappbo, die hacrs gelijken in de

po'éfye niet had , en welker beeltenis de

Mitylencrs op hunne penningen floc-

gen.

De Cyterfpcclder Irynis was ook van

Mitylem geboortig. Deze was d'eer-

ftc Cytherfpeeldcr , die t'Athcnen ge-

zien wiert.

Van Mitylene v/as ook de poëet Al-

ceus geboortigh : als ook Antimenides-,

zijn broeder. Een Mitylcneer was Ar-

thexnAktes , die gezeit wort , van de (le-

nen van het oud Troje , de ftad Sigeum ,

een kleine mijle van daer , acn den zee-

kant geftight te hebben.

Lang daer na heeft CMityl'ene den

redenrijkcr Diofmes , leermeefter van

Gracchus , voortgebraght : en, ten tijde

van Strabo , Potamon , Lesbokles , Kri-

tidgoras , en den hiftorifchrijver Theo-

fdnes ; die ook de daden van Pompejus

Magnus befchrevcn heeft, en een zeer

gemeenzame vrient van hem was.

In de voorigc eeuwe heeft dit eilant

twee gebroeders en vermaerde Turk-

fchc Kourzairen, Kairadin,en Ariadene

Barberoujfa, voortgebraghr,die namaels

koningen van Aluer geworden zijn.

Acn het Wcfteind van het eilant 1^,

Ieit een goede haven , Portv Siguri ge-
j

1*
j

menclijk, na de by gelege kacp, ge-

noemt, welker Noorder gat nau en

droogh is : dies grote fchepen uit

denZuide daer moeten varen. Binnen in

de hoek is het negentien vadem diep

met zant-gront, maer drooghtoptot

vier vademen toe. Voor het kerkje,

als ook inde gehele haven, is twee,

drie en vier vadem waters.

Tuflchen de Zu'dhoek van de ha-

ven , en het eilant siguri , een weinigh

na buiten, leit een hoge klip : daer

andere gelijks het water rontom leggen.

Een Noorde wint blaeft recht uit het

gat der haven:waer over de fchepen dan

daer qualijk in kunnen komen.
Beoofte Capo Siguri, zijn twee on-

bekende havens. Aen de Noordzijde

leit een goede haven , Potent genocmt: p<

maerde Wefte winden zijn'er fchadc-

lijk.Aen dcZuidzijdeis een haven, Porto

Kaloni genoemt , tegen over de haven K "^
.

Poter

x

, en tuflchen een zwarten bergh.

Ten Wefte, recht neffens de hoek

van CapoS. c^f^rw.d'Oofllioek van het H.:n

eilant Metelmo , leit een lyu'cn Porto °f
Gero,
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<7m>,cn anders by d'inlhncnGolfdeGie-

rimia, alzoo na twee nefFens gelege dor-

pen , Gero en Gkrimia
,
genoemt. Deze

haven is de fchoonfte, die ergens kan

gevonden worden, en leit van Cdpo

Calaberno, een hoek van hctvaftlant

van Anatolie, Noorde en Noorde ren

Oofte zes mijlen. Zy is niet wel kennc-

lijk,als men uit zee komt,dewijl de hoe-

ken binnewaerts voor by malkanderen

fchieten : dies men van verre gene ope-

ning zien kan.

Aen de Weftzijde van de haven

leggen twee hoge eilandekens of klip-

pen, die zich als gebroken zuikerbro-

den vertoonen. Het Wettelijk is het

grootfte, en wat langaghtigh, en aen

het Oofteind het hooghfte. Het Oo-
ftelijkfte, en dichtfte aen de haven , is

het klein Ite.

De hoeken van de haven leggen

Ooit ten Noorde , en Weft ten Zuide

van malkanderen : de Weftelijkfte is

een lage en vlakke hoek , daer een

zantrif afftrekt , die de fchepen , om
gene fchipbreuke telijden, fchuuwen

moeten.

Recht Noorde van deze Wefthock
leit een pek zwarte klip, daer by het

geheel diep is : en de fchepen op een

fteenwerp rontom kunnen zeilen.

Recht ten Wefte van deze zwarte

,

leit een rode klip : en Noorde ten "Wef-

te j van de rode klip, een klein eilan-

deken, daer een boom op ftaet: voor

welk de fchepen, meteen touaen den

boom vaft te maken , en een anker

'tzeewaerts, veiligh leggen.

Tuffchen dit eilandeken , en de rode

klip , is aen de Ooftwal des eilants eene

hoek , daer achter het goet leggen voor
de

4
fchepen is , op twaelf

s dertien j

veertien en vijftien vadem j tegen alle

winden : zonder men daer zee kan
zien. Van dit eilant met den boom

$

ftrekt de haven Gero Noord-Weft ten

Noordein: inde welke men overal

met de fchepen op vijftien en zeftien

vadem zetten kan.

De fchepen, die^ van Smyrna ko-
mende j na het eilant Scio traghten te

zeilen, endoor tegenwinden niet kun-
nen opkomen,lopen nergens veiliger,als

in deze haven ter ree. Porcachi gedenkt
de havens van Lesbos in 't kort aldus.

Het eilant Lesbos heeft twee have

O S. 9y
nen, of liever golven j ofzecböefem s -"

d'eene aen d'Ooft ofZuid-Ooftzijde des

eilants , en d'andcre aen de Zuitzijde-

D'eerfte is genoemt Gieremia , en d'an-

dere Kaloni of K&loani. Voor deze

havenen leggen kleine eilanden , die

haer veiligh maken , en by Strabo mif-

fchien K^droïnufen genoemt, en ten

getale van drie geftelt worden.

Andere ftellen Porto Fecchio , dat

f oude haven , aen d'Ooft-Zuidis f anderü

Porro

Gero.

Bergen.

Ooftzijde,en aen de Weft- Zuid-Weft-
zijde de haven van Siguri,dzer goet wa-
ter te vinden is , en aen de Weftzijde

de haven van Kaloni, meteenige andere

goede havens.

Plinius fielt op Lesbos de bergen

Lepetbjmnus , of Leptymnos , Ordym-

nus , OHactJlus , Kreon , en Olympus.

Op den bergh Leptymnos was het

graf van Palamedes. Behalve deze wor-
.den by anderen noch verfcheide ber-

gen gedaght : als Penthile , Polium,

en Tantalus.

Strabo fielt op Lesbos eenen bergh

Pyleus , die alzöo na zekeren Pyleus

genoemt was , dien Homeer tot velt-

overfteder Pelasgianen maekt, ondet

wien de LesbicrSj na het belegh van

Troye , ten oorlogh getrokken waren.

By Strabo worden twee uithoeken uithoe-

of kapen van Lesbos gedaght: als Si- ^^V
griu?n (nu CapoSigriö) en Malea : wel-

ke eerftè Ptolemeus <^frgennum , en
laefte Mania fchijnt te noemen. Ma-
lia wort , by Strabo , d'uittcrfte Zuider-

hock des eilants genoemt : en is dien-

volgens Sigrium de Noorder : tuffchen

welke twee uithoeken hy de lengte des

eilants , op vijf hondert ftadien $- ftelr.

Op het eilant Metelino, wort nu in

de zeekaerten , aen d'Ooftzijde , Capo

S. Maria (miffchien een gebroken naem
van Malea') geftelt. Deze is een hoge

hoek, en leit ontrent vier mijlen ten

Wefte van FochiaVecchaj dat is, oud

Fccbia j alzöo in dé zeekaerten ge-

noemt , welke ook een hoge , fmalle en

uitftekende hoek van het vaft lantvan

Natolienis.

Aen de Noord-Weftzijde wort ge-

(ïdtCapo Siguri: en aen de Noord-Ooft-

zijde CapoS. Theodoro.

De gront of lantftreke des eilants Ameti
is onvruchtbaer , en eigender of be- vrucht-

quamer om wijn , als koren voort te
b^ai

N bren- tems.
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brengen : want het is berghaghtigh en

zeer fteenigh : inzonderheit zijn de

Zuider en Wefter delen berghaghtigh

en cmvruchtbaer : doch d'anderevlak

en vruchtbaer, die voortreiFelijk ko-

ren en granen voortbrengen , daer

meel , witter als meeuw , van gemalen

wort, welk de Turken in hunne Tra.-

chnnA en Bouhourt , zekere mengel-

moefen van verfcheide eetwaren, ge-

bruiken.

Porcachi ftelt , in het midden des ei-

lants , een vruchtbare vlakte 5 maer
maekt het na 't Oofte en Wefte bergh-

aghtigh , en vol Cyprefien en Beuke-

boomen , daer in vele wilde dieren hou-

den.

Lesbos was by d'ouden over zijne tref-

felijke wijnen beroemt. D'arts Pifi-

Jlratus ftelt by Plinius , na den wijn

van Thafos en Chio , den Lesbifchen

wijn. Atheneus vergelijkt den Lesbi-

fchen wijn by Ambrofia.

De Joden hebben d 'eilanders dezen

wijn , die uit de natuur bleek valt , met

vlierbezien of met bezien van Ebulus

,

dat wilde oflage vlier is , geleert te kleu-

ren, en een fchone verruwe by te zetten.

Deze wijn is hoogh te Konfiantinopolen

geacht en dier. Hy is door zijne fmake

lichtelijk van d'andere t'onderfcheiden

en kennen , en valt zoo hoofdigh niet

,

als gemenelijk d'andere wijnen : welke

kracht men zeidt, den zelven door

Bacchtts ingeftort te zijn. Ook wort , by

den poëet Virgilius , de Methymnee-
fche wijn-ftok met roem gedaght.

Daer zijn oflen, fchapen, en ook
grote menighte van zeer fchone paer-

den , doch niet als ongemeen klei-

ne kleppers, hoewel zeer fterk, en

zoo vaft van voeten , en ftevigh van

benen , dat zy , totgrote verwondering,

met hunnen opzitter , langs klippen en

rotfen, en zulke fteileplaetfe kunnen
loopen, daer naeulijks bokken over

zouden kunnen komen. By meenigh-

te worden zy van daer na Konfiantino-

polen overgevoert.

Men zeidt op dit eilant nachtegalen

houden, die [een bovenmate fchelen

lieffelijk gezang geven. Sedert de
Aftor. komfte van den Apoftel Paulus op dit
20 '

'

4
' eilant, zou aldaer geen flang gezien

zijn.In de boflehen hout wilt gedierte.

D'inwoonders houden veel groot en

6.

klein vee , en maken veel kaes en boter.

Het befte van alle op dit eilant , is

een fraei kloofter , daer in ontrent zes

hondert Kaloyers of Griekfche geefte-

lijken hun verblijfhebben.

Na dit eilant des jaers veertien

hondert en twee en zeftigh, door de

Turken verovert was , is het federt

altijt van wegen den groten Heer

door eene Bey beftiert , die , ten zij-

nen dienfte , een of twee galeyen in de

haven van Metelino hout.

Wanneer de Lesbiers den Milcfiers

met hun ganfeh krijgsheir tegen Poly-

krates, koning van het eilant Santos,

byftant deden , overwon hy hen in een
f

fchipftrijt, en kreeghze gevangen : die

tot ftraffe de ganfche gracht , om de

muuren van Samos, gebonden graven

moften.

(
Het eilant Lesbos, wert beneftens

d'eilanden Tenedos en chios , onder

koning Darius, doordePerfianen ver-

overt.

Ontrent dien tijde waren de Lesbiers

zeer maghtigh ter zee:want zy quamen
neffens d'andere eilanders , met een Zi

vlote van zeventigh fchepen , tegen

de vloot van den Periifchen koning
Xerxes , in zee.

D'Atheners (zoo Stralo getuight)

ftonden om zich een onuitwiflchelij-

ken fchantvlek op den hals te halen

:

want zy hadden befloten allé de Me-
tyleners , boven de zeven jaren , ter

neer te houwen, Maer zy herriepen

hun befluit , dat een dagh vroeger aen •

d'overften overgebraght was, eer zy
het in 't werk geftelt hadden.

Het ganfeh eilant, zoo wel als de
ftad Metelino, wort nu ten dele by Tur-
ken , en ten dele by Grieken bewoont.
Maer d'eerfte bewoonen voorname-
lijk de ftad UMetelino : want die het lant

bewoonen, en dat en de wijnbergen

bebouwen , zijn meefte alle Grieken.

Doch men heeft'cr zes mael zoo veel

Grieken, als Turken: gelijk ook op alle

d'eilanden van d 'Archipel.

Lesbos wiert allereerft door de Pelas-

gianen bewoont , onder beleit van Xa»-
thus , zoon van Triopus : daer na door
cJWakarius t zoon van den Cyrenee-
fchen Jupijn, te gelijk met vele Jonen,
die hem gevolght waren.

Dees Makarius vergaderde grote

fchat-
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fchattcn door vruchtbaerheit des ei-

lants , en kreegh door zijne rechtvaer-

digheit en beleeftheit het gebiet ovcr

de naby en rontom gelege eilanden.

Namaêls voer Lesb.s , zoon van

Lapithos , door aenraden des orakels,

met zijn huisgezin na dit eilant over, en

mmMethimna, doehter van Makarias,

ten wij ve. Na wien federt dit eilant , en

deflelfs voornaamfte ftad , Lesbos gehe-

ten wiert: gelijk het te voorena Maka-

r'ms , MacAria. , en na de Pelasgianen Pe-

lasgia genoemt was.

Eindelijk is het eilant Lesbos, van

de Perfiancn en Macedonen, onder

het gebiet der Griekfche keizers geko-

men.

Maer na de Griekfehe keizer Kdlo

Jani,andet:s Joannes Paleo logus genoemr,

door zekeren Katakttfanus , uit zijn rijk

verjaeght was, en namaels dat, met by-

ftant van Franciskas Kataluftm , een

Genoueefer, weer om gekregen had ,

zoo fchonk hy dien , tot erkentenis van

den bewezen byftant , voor hem en
zijne nakomelingen de heerfchappye

en bezit van dit eilant.

Maer op het jaer veertien hon-

dert twee en zeftigh, wiert het eilant

Lesbos , door den Turkfchen keizer

^Mahomet , de f»eede van dien name

,

verovert , die Dominikus Katalufim ,

een Genouefer , en de laefte prins,

uit dien geflaghte, van dit eilant i

wredelijk deed om 't leven brengen.

Eilant tenedos.

HEt eilant , Tenedos by d'oude Grie-

ken en Latijnen genoemt, wort

noch heden by de Grieken en Italianen

Tenedo, maer by de Turken, Bogge-

Adda.fi, dat is , ftraet of keel eilant
,
ge-

heten , dewijl het dicht aen de mont

of keel van de Hellefpont of Straet van

Konjimtinopolen kit.

Tenedos i> een van d'eilanden Spo*

raden, gelegen in d'Egeefche zee, ten

Zuide aen den ingang van den Helle

fpont , en buiten de Helle/pont , nu Mar
Maggiore genoemt , recht tegen over

oud froje , op een afftant van anderhal-

ve mijle, en drie mijlen ten Zuide van

de kaftelen Dardanellen , die aen den

ingang van de Hellefpont of ftraet

van Konfiantinopolen tot bewaring leg-

gen.

Strabo ftelt Tenedos veertigh fta-

dien van het vaft lant van Afie: de

. poëet Virgilms , in het gezight van

i

Troje , en Plmius buiten den Hellefpont,

tegen over het Sigeefche ftrant , zes

envijftigh duizent fchredenten Noor.

:
de van het eilant Lesbos , en twaalfdui-

;

zent fchreden van Sigeum, nu Lapodi

Janijfaro genoemt.

Het eilant Tenedos is alzoo , vol-

,
gens Strabo , na Tenes , zoon van Cyk-

,
nus genoemt, die uit het lant vanTVo-

;

je trok , en op dit eilant eene ftad

;
ftighte , om aldaer eene kolonie of
bevolking te veften en planten : waer
om de nakomelingen dezen Tenes voor

allerheilighften God gehoudenden

hebben.

Eenigen houden Tenedos voor een
Griekfch woort, en gefmeet te zijn

uit Tenou Hedes , dat is, zetel van Te-

nes : wien de ftichting der aeloudé
ftad Tenos toegefchreven wort.

Ook meit Cicero, dat Tenes zelf,

die voor den allerheiligften God by de

Tenediers of eilanders van Tenedos

gehouden wert , gezeit wert die ftad

geftight te hebben: na wiens naemzy
Tenedosgenoemt wèrt.

Bochart , dier en tegen , wil Tenedos

voor een Fenicifch woort gehouden
hebben : en zou Tenedos zoo veel als

Ten-edom gezeit zijn , dat rodekley be-

diet : daer by ouds treffelijke en kofte-

lijke aerde vaten van gemaekt wierden

,

even als op Santos.

Tenedos wiert te voore ook Leuko~ Stt*h>

frys, Kaljdna, Fenyce, en Ljrnejfos

geheten.

Het heeft in zijne omtrek vijfDuit- .

fche, of ontrent f 10 of * 30 Franfche * s t
°£l

mijlemhoewel Strabo dien nier meer als hor.

op tachentigh ftadien begroot, dat zijn

twee Duitfche mijlen en twee vieren-

deel. Het eilant is van binnen vlak *

maer met kleine fteenige heuvelen om-
ringt.

By
Strabo

twee havens , met eenen tempel van den

Smyntifchen Apollo : als ook de poëet

N z Ho.

ouds had dit eilant

,

, eene ftad Eolis genoemt, en

volgens
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Hameer getuight. Ook gedenkt Rero-

dtot, dat op Tenedos eene ftad be-

woont wiert, zonder evenwel dicby

name te noemen.
Voor de vcrwoefting van Troje,

was Tenedos een zeer befacmt en bloe-

jcndcilant: als onder andere de poëet

Virgilius melt : want het was toen zeer

bcfaemt en bekent, en rijk van goede-

ren, zoo lang het rijk van fritmus
ftont.

Desgelijks getuight Cicero, dat dit

cilant, voorden ondergang van Troje,

het allerbloei entte was.

Doch hoc befaemten bloeiend cer-

tijts het eilant Tenedos was , zoo bc-

fpeurtmen heden niet met allen merk-

waerdighs daer op : want Du Loir ge-

tuight het ganfeh cilant doorlopen te

hebben , alleenlijk om te zien , of hy

cenige merktekenen van d'aeloude

hcerlijkheit zou kunnen vinden : macr
heeft niets daer van kunnen vinden

noch vernemen. Hoewel ook Virgi*

lius zelfgetuight , dat Tenedos al by zij-

nen tijt niet ds een inham en onveilige

ree voorfchepen "toas.

Zoo PorsAchi en andere hedendaeg-

fe fchrijvers , na den voorgang van
Plinius , verhalen , zou aen de voet van
den hooghften bergh een bron zijn,

die, ten tijde van den zomerfchen zon*

neftant , van drie uuren af, na zon*

ncn ondergang , tot zes uuren over-

loopt. Ook heeft Du J,oir dezen bron

niet kunnen opfpeuren : hoewel men
hierom aen het fchrijvcn van Plinius

niet te twijffelen heeft ; naerdicn die

bron mhTchien, na verloop van zoo
vele jaren, uitgedrooghtis.

In het hangen van ecnen heuvelI
hebben de Turken een kafteel , in vorm
van een driehoek ,

gebouwt. Het is met

muuren van gehouweftenen omringt,

na
d
'oude wijze, en met eenige ronde

toorens gefterkr. Het dient flechts

voor eenen aanloop tegen de Korfairen*

en tot bevrijding van e«n groot dorp

ofklcineftadna'tOofte, aen dchavca

gelegen : anders is het kafteel van klein

belang en tcgenftant , hoewel altijt met

gefchut geftofteert.

Daer is eene bequame haven voor

Staken , en middelmatige Turkfchc

barken en andere lichte vaertuigen,

maer niet voor groote fchepen.

Het
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Het eilant wort ten dele door Kri-

ftenen , en ten dele door Turken be-

woont. De Kriftenen wonen langs

den kant van de haven, in het vlek of

kleine ftad , en de Turken meeren-

deels op het kafteel : behalve deze

zijner weinigh andere inwoonders , als

cenige Joden.

Het allermerkwaerdighfte , dat men

op dit eilant heeft, zijn wijnbergen of

wijnftokken,die op lage en ftenige heu-

velen groeien, en overv loet van wijnen

geven, en inzonderheit den alleruit-

ftekenften muskadellen of muska-

ten wijn, die aldaer beter is, alsopee-

ni°;en anderen oort van de Levant

valt.

Daeren boven is'erveelwiltvangft;

inzonderheit wonderlijk veel velthoen-

ders of patrijzen, die veel grooterals

de hierlantfe zijn ; maer zoo. lekker

vanfmake niet.

De gront is evenwel zeer onvrucht-

baer , en de bergen by na alle van fteen.

Daer groeit weinigh koren of tar-

ruwe, doch grote menightevan me-

loenen. Acn de zijde van het vlek,

na 't Zuide, is een dal , daer meenighte

van zeer treffelijke meloenen , en van

velerlei flagh , groeien. Men heeft'er

die van buitert en binnen geel zijn

,

en den gehelen zomer over göet blij-

ven en duuren kunnen.

Op het woefte of verlate ftrant van

dit eilant vertrokken zich de Grie-

ken , na het opbreken van het tienjarig

belegh voor Troje, en verberghden

zich aldaer , om den Trojanen de

laefte lage te leggen : waer door Tro-

je ten val raekteen r'onderging.

Deplaetfe, daer de Griekfche vloot

lagh en haer verbergde, wort gezeit

tuflehen twee rotfen of klippen te

zijn : daer tuffchen beide in'er daet

niet meer als twaelf fchuiten of boten

zouden kunnen verborgen leggen. Bo-

ven op den top van een rotfe, heeft

een Kaloyer , of geeftelijkc Griek , ee-

ne kluize of kapel gefticht, cnaende
maeght Maria gewijdt.

D'oude GriekfcheTenediers hadden

tot een fpreekwöort , de Tenedifche bijl
,

het welk op de genen geduit wiert

,

die te wreet en ftreng oordeelden ,

of te kort cenige gefchillen of andere

zaken afbraken sn verrichten : als ook

ïoi

op voor een ipoedig en ftreng recht. Tc
weten, de richters van Tenedes hiel-

den, volgens Suidas, altijt twee by-
len in het richthuis opgehangen: wel-
ker eene neffens den richter gerect was

:

want koning Tenes had eene wet in-

gevoert , waer by iemant achter den
richterftoel met eene bijl in de hant ge-

reet ftont , om de fchüldigen , of den
geen,die valfch gezworen had, ter neer

te houwen. Ofdit fpreekwöort was hier

uit ontftaen, dewijl (zoo ^yfrijioteles by
Stephanus getuight ,) zeker koning in

het gemeen beft der Tenediérs eene
wet ingevoert had , waer by belaft

wiert , de gerten , die in overfpel betrapt

wierden , met eenen bijl te doden.

"Wanneer nu t'eener tijde de zoon
van dien koning in overfpel betrapt

wiert, zoo beval de vader, ook tegen
zijnen eigen zoori, die wet t'onder-

houden. Na dan de zoon gedoot was

,

wiert die daet tot een ipreekwoort op-
genomen, en op het geen geduit, dat

wredclijk uitgewerkt wort.

Hierom was ook op d'certc zijde

van de penningen der Tenediérs een
bijl gemunt , en op d'andcre zijde twee
hoofden, ter gedaghtenis van hetgeen,
dat dien zoon wedervaren was. Ook
wert de Tcnedifche^/W/o met twee bij-

len uitgebeelt.

Andere duiden déze bijl , volgens
Pltttarchusy op de kreeften , dicbyee»
ne plactfe, AJferïna, genocmt , vielen,

en als de gcftaltc van eenen bijl op de
feharen hadden. Aldus fchrijft ook
met eenige verandering Suidas : Ajfe~
rina is eene plaetfe op Tenedos : alwaet
een vliet is , daer in kreeften houden ,

die. zoodanige feharen van maekfel

hebben , dat zy eene bijl verbeelden.

Tenes, na wien het eilant alzoo zou
genoemt, en door hem de ftad ge-

ftight zijn , wiert by d'eilanders van
Tenedos voor den allerheilighften God
gehouden, als uit het fchrijvcn van
Cicero gebleken is.

Ook gedenkt Cicero , hoe Verres het

beclt van Tenes , dat kunftigh gemaekt
was,weg-gefteept had , tot grote droef-

heit der ftad.

Zy hadden ook, ter eere van dezen

Tenes , eenen tempel opgerecht, dien

Plutarchus en Heraklides gedenken:

waerom ook by hen de trompetters

N 3 uit
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uit de ftad s;ehoudeti werden , om Mol-

pus , de trompetter , die Tenes by den

vader Cyknos of Cygnos, over het bc-

ftaan van Filomene te willen verkragh-

ten,betight had. Hier uit was onder d'ou-

den een fpreekwoorr van de Tenedijchen

trompetter ontftaen, dat op de genen

geduit wert, die valfche getuigenis ga-

ven. Ook moght niemant in den tem-

pel van Tenes den naem van ^yichilles

noemen , door wien hy gezeit wort

gedoottezijn.

Dees Tenes was van den vader Cyk-

nos ^ door ophitfen der ftiefmoeder,

ineene kifte gefloten en in zee gewor-

pen : in de welke hy na dit eilant , toen

Leukofrys genoemt , gevoert en van

d'inwoonders tot koning gemaekt, en

na zijne doot als een God geeert wert,

als Arïfioteles , Strabo , Paufanias , Plu-

tarchus, ére. verhalen.

Diodoor fchrijft van dezen Tenes aldus.

Tenes ffas een zoon van Cj knos , die over

Kolone , in Trcjas gelegen , heerfchte

,

een man van uitftekende deughr. Dees

vergaderde belpoonders, enfcheeptevan

bet tegen overgelegelantaf, en nam het

Tooeft eilant, toen Leukofrys genoemt,

in bezit.

Hefych. D'eerfte, die het eilant Tenedos bz-

zeten hebben, wierden Afteriers ge-

TENEDOS.
noemt, na zekere plaetfe des eilants,

Ajierius geheten.

Eindelijk hebbende Turken het ei-

lant in bezit genomen.

Op het jaer zeftien hondert zes en

vijftigh veroverden de Venetianen,

die toen deur de ganfche Archipel de

meefter fpeelden, het eilant Tenedos,

en delfelfs kafteel, na een beleghvan

veertien dagen, onder beieit van den

generael Badeer, die het eilant met ze-

ven hondert mannen, zoo Duirfchen

en Italianen , als Grieken bezette , on-

der befticr van een Venetiaenfchen

edelman , met name Loredano.

Ten zelven tijden wert ook het ei-

lant Stahmene y of Lemnos, door de

Venetianen verovert.

Des zelven jaers ftaken de Tur-
ken met eene vloot van twee en der-

en ee-Galea/ftentigh galeyen, drie

nige galjoten in zee , om het eilant

Tenedos te heroveren , maer kon-
den door een fterke Noorde wint niet

daer aenlandemgelijk zy ook ten tvvede-

male in het landen op dit eilant , met
verlies van drie hondert mannen , mo-
ften afwijken.

Doch het wert des volgenden jaers

door de Turken by verdragh weer ia».

Igenomen.

Eilanden onder Tenedos en Lesbos.

/~\ Nder zeer vele eilanden , onder het
^-^ eilant Tenedos gelegen , zijn ook
twee, volgens Strabo , by hem en andere

oude fchnj vers , Kaly Inen genoemt, die

hyindedoorvaert vunTenedos na. Lek.

turn ftelt, welk Lektum een uithoek

van Tiatolie of klein Afie is.

Behalve deze twee eilanden Kalyd-

nen, leggen meer andere eilandekens

omTenedos.

Eenigen der ouden hebben , vol-

gens Strabo , het eilant Tenedos zelf
i

Ka'ydne , en andere Leukofrys ge-
j

noemt.

Plinius ftelt een eilant Kalydn'a of

!

Kalydne , na d'eilanden Techedia en

Chalets, en daer op twee fteden Koos

en Olymna. Op een andere plaetfe ftelt

hy een eilant Kalydne, voor by Kni-

dos , eene ftad vanKarie, na d'eilan-

den Ciferuffa en Theriomace.

Het eilant Kalydnx fchijnt anders

ook Kalymna. genoemt te zijn.

Homeer gedenkt ook de Kalydnen, alS

eilanden , in het meerfout getal , en

ftelt die op een ry neffens d'eilanden

Nifyros , Karpathos en Kafos : dies zy

ongetwijffelt daer neffens of ontrent

leggen.

Eenigen zeggen,(zoo Strabo fchrijft)

dat Homeer d'eilanden Sporaden Kalyd-

nen noemt : welker een Strabo zódtKa-

lymne te zijn. Andere willen dat , vol-

gens den zelven Strabo , de 'Kalydnen

twee eilanden zijn * Leros en Kalymne.

Doch deze eilanden Kalydnen van

Homeer , en het eilant Kalymne, of Ka-

lydne van Ovidius en Plinius , fchijnen

van d'eilanden Kalydnen , die Strabo

onder Tenedos ftelt , te verfchillen en

verfcheidentezijn.

Eenigen houden d'eilanden Kalyd-

nen, die Strabo ©nder Tenedos ftelt,

voor zekere kleine en lage eilanden,

nu
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nu inde zeekaarten Mavarea, en an-

ders Mauria of Muuros genoemt , die

ontrent drie mijlen ten Noord-Oofte

van het cihntTenedos , en ontrenteen

mijle van de kaep of uithoek Janijfari

,

en vijf of zes mijlen Zuid-Ooft van

het eilant Samothracie,n\x Samandrachi

,

caE/»^,leggen.
De Zuidelijkfteen kleinfte eilanden

Mavarea. hebben rontom een vuilen

of klippigen gront, en leggen van de

Helle[pont of Strate van Konfiantino-

polen , Zuid-Weft en Zuid-Weft ten

Wefte , en Noord-Ooft en Noord-

Ooft ten Oofte, een grote mijle. Maer

het Noordelijkfte , en grootfte , leit

van dezelve Strate Weft-Zuid-Weft

,

enOoft-Noord-Ooft, eene mijle.

Recht neffens Tenedos , aen de Nato-

lifche zijde, welke het lant van Troyen

is , ftrekt een zeer lage zandige hoek

af in zee , na Tenedos toe , welker uit-

terfte eind van de ftad of kafteel Te-

nedos Ooft ten Zuide leit : maer Ooft

Zuid-Ooft van het eilandeken of grote

klip Placho , die Ooftwaerts van Tene-

dos op een derdendeel waters afleit

,

na de Natolifche zijde toe. Men kan
tuflehen deze klip en Tenedos veiligh

doorzeilen.

De Venetianen en Turken zetten

gemenelijk met hunne fchepen, tuf-

fchen Tenedos en Natolie, op veertien

en vijftien vadem waters.

De Zuid-Oofthoek van Tenedos is

het hooghfte lant van deflelfsZuidkant,

en ftrekt onder met een laegh wit

graeuw-klippigh hoekje uit, en ver-

toont zich van verre met een witte

zant-plaet : gelijk de Zuidkuft van Te-

nedos doet.

Die beweften Tenedos om willen

zeilen , hebben de twee "Wefterlijke

hoeken te fchuuwen , uit oorzake zy

zeer vuil , klippigh en rudzigh zijn. De
Zuidelijkfte van beide is een lage wit-

te hoek , en zeer klippigh , daer een

vuil rift'zeewaerts ftrekt.

Het lant van deze hoek is een groot

ftuk Ooftwaerts wit , en ftrekt tot de

ZuidhoekOoft-zuid-ooft,doch wel zoo
Zuidelijk. Langs deze kuft is het over-

al goede ankergront , daer de fchepen

bequamelijk tegen Noorde en Noord-
Oofte , en Oofte winden ten anker mo-
gen komen.
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Plinius ftelt neffens of by het eilant ütin&a

Lesbos , d'eilanden Sand.alion , en de Lesbos.

vijf Leucen , d'eilanden Arginuffen of

Arginufen , en Phellufa en Pedna.

Vele kleine eilanden leggen,als Stra-

bo ook getuight,om en by het eilantlw-

bos : zommige buiten, en andere bin-

nen Lesbos en het vaft lant.

Strabo ftelt in het kanael of vaer-

water , tuflehen Lesbos en <^fjie
,

tvvintigh eilandekens, en Timofthenes

by Strabo veertigh, die gezamentlijk

met een koppel-woort Hekatonnefen ,

3 "

by d'ouden genoemt werden : hoewel Tm.

eenigenveel meer klippen als eilanden

zijn.

Hekatonnefen is zooveel als Apollos

eilanden gezeit: want Apollo wiertby

de Grieken aen dien ooit Hekatos ge-

noemt : en Nefos bediet op Griekfch

een eilant. Langs die ganfche zeeku-

fte 5>van het vaft lant tot aen het eilant

Tenedos , wert by d'oude Grieken

Apollo, met den bynaem van Smin-
theer , Celleer , Grjneer , of men een

anderen bynaem geèert en gedient.

Dicht by deze eilanden , ftelt Stra- Pordo-

bo een eilant Pordofelene of Porofelene. fclene°

Pordofelene is op Griekfch zoo veel

als een vee(i-wane gezeit : waerom ee-

nige ouden , om dien quaden toon

en klank te mijden , het zelve eilant

Porofelene genoemt hebben , dat door-

gmg-mane bediet.

Het had by ouds eene ftad van een

zelven nameren voede wezeltjes ofeek-

horentjes, volgens Plinius, die over den

weghnietgongen.

Voor deze ftad lagh een ander gro-

ter eilant, met eene ftad vaneen zel-

ven name, doch was by zijnen tijt al

woeft, en had eenen tempel van <^A~-

pollo.

Aen de Weftzijde van Lesbos , wort
het eilant Nefiope geftelt.

In de ftuurmans of zeekaart-boeken

vindmen de eilanden , tuflehen het ei-

lant cMetelino en klein Ajie , aldus bc-

fchreven.

Bezuide Fogia Vecehia, welke een

hoge en lange uitftekende hoek van

Natolie is, en alzoo in de zeekaerten

een nabygelege ftad genoemt wort , en

ontrent vier mijlen ten Oofte vanC^o
Maria, d'Oofter uithoek van Meteli-

no is, leit een eilandeken, daer op een
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kortcen 'dikke|ftompe vervallen toren

ftaet. Dieper in den boght van Fochiü

Vecchia , leggen meer cilandekens , daer

goe ree voor de fchepen is. Bydit eilan-

deken met den toren leit een ander , met

twee heuvelen , in de gedaente van een

zadel uit zee aen te zien , daer de fche-

pen rontom ten anker kunnen zetten.

Het Zuidclijkfte van deze eilande-

kens is een lacgh , lang en groen ei-

landeken. Op de linke zijde , daar te-

gen over , leit een ander eilande-

ken, dat wat hoger is. Neffens dit

leit noch een geheel klein, enruigh

bcwaffen eilandeken.

Voor de ftad Fcgia Nttsva (welke

benoorde d'Oofthoek van de Golf van

Smyrne , en ontrent vier mijlen ten

Zuide van Pogia Vecchia , met een in-

wijk tuffchen beide, en ontrent acht

mijlen Zuid-Ooft van het eilant Me-
telino leit ) leggen eenige eilanden ,

daar de fchepen ten anker kunnen loo-

pen. Het gvootfte en langfte leit be-

noorde de ftad FogU Nuova , en heeft

aen het Noordeind een kennelijke ro-

de fteile hoek- Van 't Zuideind (trekt

een groot en lang ftenen rif,, of zin-

gel-ftrant van grote ftenen af, die op

vele plaetfen boven water leggen.

Ten Zuide -Wefte van dit eilant

leit een ander , S. George genoemt: en

bezuide S. George, eenige andere eilan-

dekens

Achter het ftenen - rif vinden de

Smyrnifche fchepen een goede ree voor

alle winden , wanneer zy de Golf van
Smyrne nier op kunnen komen. Ook
hebben de fchepen , die katoen te

Smyrne willen laden, de befte gele-

NOS.
gentheit om fteen aldaer te ballaften.

Daer en boven is'er ovcrvloet van
verfch water te bekomen.

Tuffchen het kafteel Molivo , en

de ftad Metelino , ontrent twee go-

telings fchenten van Molivo , leit,

een weinigh van de wal, een klein

laegh eilandeken : tuffchen het welk ,

en de ftad Metelino , de fchepen tegen

een Zuid-Oofte , Zuid-Zuid-Weftc
*

en Weft-Noord-Wefte winden vei-

ligh ten anker kunnen loopen.

Dicht aen de wal leggen noch eeni-

ge kleine eilandekens. De zeekuft des

eilants heeft aldaer over al een fchonen

gront,dies de fchepen daer veilig ten an-

ker kunnen komen,waer zy willen.Dus
verre van d'eilanden Tenedos en Lesbos.

Het eilant Tenedos heeft weinige -

t

maer Lesbos heeft veleGriekfche geleer-

de mannen voortgebraght: als tevoore

verhaclt is. Van Lesbos was d'oude

Grieklche hiftori-fchrijver Hellanikus

geboortigh, en Kallia< , die devaer-

fen van deu ouden Griekfchen poëet

Jlceus, en van de vermaerde poëterf-
j

fe Sappho verklaart heeft.

Op Lesbos was ook Kadmus of Ka-

millus geboren , die zekeren Frylis

teelde , die den Grieken de raetfiagen

der Trojanen , en de wijze van Trojc

door het paert te veroveren, open-

baerde.

De Lesbiers bezaten in oude tijden

de heerfchappye der zee : maer ver-

loorendienamaili.

Sibjlla Herifile heeft , als Sclinus

getuight , lang te voore voorfpelt ,

dat de Lesbiers de heerfchappye der

zee verliepen zouden,eer het gefchiede.

Eilant Lemnos , nu Stalimene en L irnio.

HEt eilant , Lemnos of Lemnus by

d'oude Grieken en Romeinen ge-

noemt , wort nu by Grieken , Ita-

lianen en Turken Stalimene of Stalimi-

ni geheten : hoewel de Turken het ook
met den ouden naem gebroken Limio

noemen: gelijk ook eenigen Stalimene

voor een gebroken naem van Lemnos
houden. Of Lemnos fchijnt hierom
namaels by de Grieken Stalimene ge-

noemt te zijn: de wijl het, door zijne

lage geiegentheit , als een meir of poel

ii : waut Limineycen Griekfch woort

,

bediet op Neei duitfeh een poel of mcin
of milichien is Stalimene uit het

Griekfch koppelwoort ïtomahre ge-

fmeet , met welken naem d'oude Grie-

ken een aen zee gelegen meir of poel

noemden : die door zijnen mont in de

zee zelve loopt : want Stomalwe is zoo
veel als Mont-foei gezeir.

Bdon hout Stalimine voor een Tta-

liaenlch koppehvoorr, beftaende uit

Sta en Limni, en het iaefte voor een

gebroken naem van Lemnos.

Lemnos zou , volgens Stefhatms ,

al-
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alzoo na de groteGoddinJ«wo genoemt

[zijn, welke d'oude inwoonders Lemnos
r

v noemden , en daeir aen maeghden op«
K'

: offerden.

Anders was Lemnos by d'ouden ook
'Pa ! tMthAlia, , en Hypjïpylea genoemt , na
ï#

\Hyp(ipylea
y
dochter van koning Thoas,

die eertijts op dit eilant heerfchte: gelijk

1 het ook , na deze Hypjïpylea, het Hyp-

fipyieefche lant by d'oude poëten ge-
;

heten was.

Het eilant Lemnos , of Stalimene,

He leitin de zeekaerten vier Duitfchemij-

Jen bewefte het eilant Tenedos met
zijne Zuid-Wefthoek zeven mijlen

Ooft ten Zuidevande Zuid-Oofthoek

van het eilant Lanio, Weftten Zuide

acht mijlen van de StraetDardanelli,

en ontrent acht mijlen ten Noorde van

het lant van Thracie , zeven mijlen ten

Zuid-Wefte van het eilant Imbros en
|

Sama.ndra.chi, en ontrent tien mijlen

Zuid-Ooftwaerts vanden bergh Athos ,

' nu Aionto Santo.

Belon ftelt Lemnos ontrent vier Fran-
j

;

fche mijlen van Thracie , en metd'ee-

ne hoek , Blava genoemt , achtien Fran-

fche mijlen van Aulaka, een uithoek

van het eilant Imhros , vier kleine dagh-

varens,met eene voorwint,van Konftan-

tinopolen, door de Propontis of Mafe
di Marmora.

Plinitts RchLemnps zeven en tachen-

tigh, en Solinus zes en tachentigh dui-

zent /chreden , (dat zijn zeven of zes

en tachentigh Italiaenfche mijlen) van
den bergh i^Athos of CMonte Santo,

en acht en tachentigh duizentfehreden

van het eilant Imbros ', twee en twin-

tigh duizent van Samothracie , en vijf

duizent van het eilant Thajfos. Mela.

plaetft Lemnos tegen over den bergh

Athos , en Stephanus nefFens Thracie.

Het heeft in den omtrek hondert Grote.

Italiaenfche ofvijfen twintigh Duitfché

mijlen, en leit meer in de lengte,als bre-
*

te j van 't Oofte na 't Wefte uitgeftrektv

In aeloude tijden lagen twee (leden steden.

op Lemnos , als Hephxjiia , of Hephe-

Jiias , of Hefeftia , en Myrina. : welke
eerfte de hooftftad des eilants was.

Van wegen deze twee ftéden , werÉ

het citentLemnos ookDipolis,da.t is,tTeee-

fiad. , by d'ouden op Griekfch genoemt.
Hephajiia wil zoo veel als Vulkaens-

fiad zeggen: want Vulkaen wett byde
O Grié»
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Grieken Uephxflos genoemt, en van

de Lemniers en ftedelingen aengebe-

den : waerom ook deze ftad tot de

hooftftad des eilants gemaekt was.

Deze aeloude ftad is al over lang

verwoeft en vergaen , en wort gezeit

gelegen te hebben , ter plaetfe , daer

kochy- nu aen zee een Hecht vlek Kochyno leit

;

no
' hoewel Ptolemeus Heph<e(lia eene mid-

dellantfche ftad noemt.

Kochyno heeft een fraeie haven, welke

t'allen tijden voor de fchepen een vei-

lige ree verftrekt. Men ziet'er noch

eenoud kafteel, hoewel geheelüjk by-

na ter neergeftort : en wiens muuren

met de zee bekabbelt worden.

zietpag. De Pelasgianen hebben eene van de
"' twee fteden, die op Lemnos waren

,

t'eener tijde bewoont, na zy aiiAtti-

ka door d' Atheners gedreven waren.

Homeer noemt Lemnos een wel

bebouwt ftedeken : en in zijn Ilias ,

Lemnos, een ftedeken van den Godde
lijken Thoa<.

De voornaemfte hooftftad des ei-

lants, is nu, als ook het eilant, Sta-

limene genoemt , en leit aen zee : wel-

ke voord'oude fadMyrina gehouden

wort : want ook Ptolemeus fchijnt de

R&dMyrina aen zee te ftellen; dewijl

hy Hephajlia eene Middellantfche ftad

noemt.

Bekn wil, dat. d'aeloude ftad My-
rina nu Lemno , en het eilant Stalimene

genoemt wort. Dan het dient aen^e-

merkt, dat de Turken het eilant en

de voornaamfte ftad , met een zelven

naem, Lemno of Limio noemen : wel-

ke beide byde Kattenen Stalimene ge-

heten worden.
Stadsu- Stalimene of Lemno leit , volgens
ïimenc

jen zeiven Belon , op een heuvel , die

in zee fteekt , en op beide zijden met de

zee omringt wort, dies d'ingang , na het

vaftlant toe, zeer eng is. De heuvel,

op den welke de ftad leit, is met oude
muuren omringt, en heeft op zijnen top

of kruin eene rotfe , op de welke een

kafteel ftaet, de verblijf-plaetfe van

het Turkfch opperhooft, en krijgs-

bezetting. Het fchijnt moeielijker van

aen of toegang, als fterkte te zijn : hoe-

wel de gelegentheit en voordelige

oort het fterk maekt.

De huizen der ftad ftaen langs hc
aen op eene vlakte uitgeftrekt , welke

met wijn-ftokken beplant is. Aen de

oever der zee leggen puinhopen , di

genoechzaem d'aeloude heerlijkhei

der ftad doen blijken.

Porcacbi ft el t de ftad Stalimene byn;

midden op het eilant : en daer beneden

na 't Wette, aen den oever der zee, eer

vlek Sala.

Op dit eilant leggen ontrent vijf crv<

zeventigh dorpen , met rijkeen naer-

ftige Griekfche inwoonders bevolkt,

die den lantbouw ga (laan. Onder alle

deze dorpen, zijn niet meer als twee

of drie , daer in geen Griekfch gefpro-

ken wort , of gene Kriftenen lijn.

Het ganfeh eilant heeft vele heuvelen lo

en duinen, en is oneffen ; hoewel tuf-

fchen beide fchone en wel bebouwde
akkers leggen.

Anderen, als Porcachi, maken het

eilant laegh en ganfeh vlak: gelijk het

ook niet hoogh is.

De hooghfte bergen leggen na de

zijde van Macedonië toe , op de linker

hoek des eilants.

Als men uit denNoord-Noord-We-
fte , Noord-Wefte ten Noorde , en

Noord-Weft ten Wefte komt aenva-

ren, doet zich het eilant met twee ho-

ge bergen op. Voorts is het al laegh

lant.

Op Lemnos leit een bergh, éïtUWo.

fychlus , by Hejychius en Nikander
, ge-

noemt wort, en uit zijnen kruin vuur

braekt : waerom Lemnos by Seneka.

het brandend Lemnos genoemt wort.

Ook gedenken verfcheide oude poëten

hetLemnifch vuur.Van wegen dit bran-

den en uitbraken des vuurs, wen het ei-

lant by ouds,ook iJithalia, dat is, bran-

dend genoemt : want t^Ethalu fme-

den eenigen van het Griekfch woort
Aithefthai , dat branden bediet.

Het eilant Lemnos heeft gene rivie-

ren, en alleenlijk eenige fcheuten of
water-beken en bronnen.

Uit de rotfe fchiet . een halve mijle

van de ftad , eene fcheute of bcke , wel-

ke het vlek ofde ftad, neffens de haven

,

op eene vlakte gelegen , bewatert. Der
zelver bron fchiet uit eene hoge plaetfe

neêrwaerts , die gemenelijk Catarakti

,

dat is , Toater-val genoemt wort.

Niet verre van Myriua. of Lemno±
vloeit eene fcheute ofbeke, Sdintri ge-
noemt.

He*

; ha

F*
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Het eilant heeft tuffchen twee ber- I

gen , aen de Zuidzijde van d'Oofthoek ,

eenefchoneen vifchrijke haven, PortoS.

Antoni genoemt. Aen de hoge We- I

fterhoek van de haven (die ook de

Weftelijkfte bergh van de twee bergen

is) leggen twee eilandekens of grote

klippen. Van d'Oofthoek ftrekt een

droogh rif, een goet ftuk in zee , dat

fteil neerfchiet. Het is in de haven met
fchepen goet leggen voor alle winden,
behalve de Zuid-Oofte , en Zuid-Zuid-

Oofte winden.

Porcachi (lelt op Lemnos vele havens,

hoewel hy zeidt, dat die meer gol-

ven als havens te noemen zijn.

Het eilant Lemnos was aen Vulkaen

heiligh , die voor een zoon van jupijn

enjuno, en by eenigen voor eenenden
zelvenmet Tubulkain gehouden wort:

want de Lemniers , zoo Mela getuight,

eerden Vulkaen. Men zeidt hy het

vuur, en allekunften, die in vuur be-

ftaen , zou uit gevonden hebben.

ValkAen wert (zoo de poëten beu-

zelen ) door Jupijn en Juno , d'ou-

ders, om zijne lelijkheit, en wanftal-

tigheit, (hoewel andere, andere oor-

zaken verzieren
, ) uit den hemel op

het eilant Lemnos ter neer geworpen
,

alwaer hy van apen , of (zoo andere

zeggen) van Eurynome,dochtev van den

Oceaen en Thetis , opgevoet was.Door
dezen val uit den hemel zou Vulkaen

mank geworden zijn.

Vulkaen wort ook by de poëeten

gezeit, zijne fmits- winkels, tegelijk

met de Cyk/open, zijne dienaars, op
het eilant Lemnos , (even als op het ei-

lant Sicilië) gehad te hebben.

Hierom wort byd'ouden het eilant

Lemnos Vulkania genoemt, en gezeit aen

Vulkaen heiligh te zijn : gelijk ook Vul-

kaen na dit eilant, by den poëet Vir-

gilius, de Lemnifche vader genoemt
wort.

In een zelven zin melt Homeer , dat

Lemnos een wel bebouwt ftedeken.en by

Vulkaen verre het lieffte van alle landen

zy.Deze poëetifcheverziering vznVul-

kaen,is ongetwijftëlt uit den brandenden

berg Mofychlus , op Lemnos (op een zel-

ve wijze , als uit den brandende bergh

Etna, op Sicilië,) gefmeet. Eenigen

hebben Lemnos het rou lant van Vul-

kaen genoemt.
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Geen inwoonder is'er noch heden

,

ofhy weet het een of ander van Vul-

kaen te vertellen : hoewel zy dien fabel

op een vèrfcheide wijze verhalen. Maer
van Vulkaens imiflë , noch van Venus
overfpel met Mars, maken zy geen
gewagh altoos.

Het eilant Lemnos geeft vele krui-

den en gewaffen , zoo die hier te lande

bekent zijn , en groeien , als vele

andereen onbekende, die by Bclon ge-

daght worden.

Daer groeit een kruit, zwarte Chd-
melon genoemt , wiens wortel zul-

ken kraght by zich heeft, dat hy 's men-
fchen huit, wanneer hy daer aenraekr,

zoodanigh ontfteekt en jeukerigh

maekt, als op het hondertfte gedeelte

gene bernde-netel kan doen : hoewel
de jeukte en hitte niet aenftonts ge-

voelt wort , maer na eene uure oftwee:
en hoe men meer daer op vrijft , hoe
de jeukte , hitte en rootheit groter

wort. Eindelijk fchijnt d'aengeraekte

huit ganfeh bloedigh te zijn.

Het eilant heeft groot gebrek van
boomen : want daer groeien byna ge-

ne boomen overvloedelijk , als by het

dorp Rapanidi : alwaer een bofchje

van beuke-boomen ftaet : die men niet

afhouwt , om op de haett te ge-

bruiken : maer worden gefpaert, om
zeker genees-middels halve , dat de

Grieken en Italianen Veionie noemen

,

en uit deze boomen druipt.

Het Veionie wort uit het eilant niet

vervoert; maer d'inwoonders bewa-
ren het tot hun eigen gebruik en gerijf.

D'ekelen en bolfxers van dezen boom,
die aki j t groen is, worden om het leer te

bereiden gebruikten heten Velanie.

In plaetfe, en by gebrek van hout,

worden de droge ftelen vzai^fsfodiljea

zekere kruiden Kachynopoda en andere,

opdehaert gebruikt. Ook isdegront

niet bequaam , als om tamme-boomen
te voeden

Het gedeelte des eilants, na 't Oofte

,

is droger en onbequaem tot het voort-

brengen van boomen ; maer dat na

't Wefte en Zuide leit , is een weinigh

lager en groender. De vochtige plaet-

fen , tuffchen heuvelen gelegen , en

daer op boomen willen groeien , dra-

gen vruchtbomen , als vijge
,
grote no-

ten , en amandel-boomen , doch wei-

Gewaf-
fen.

, en amandel-boomen

,

O 2, nigh
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nigt| olijf-boomcn. Daer groeit ook

twederlei flagh van Sififus-bo-. men.

D'inwoonders van Lemnos ftroo-

jen de bloemen of blocifel van den

boom 2{erion
y en hechrcnze aen de

takken van de granaet-bomen , om
den zelven cenen kracht , van de

bloemen of bloeifel te behouden, by

te zetten: ja zy geloven ook dat de-

ze bloemen het iplijtenen beertender

granaet-appelen beletten.

Alle d'inwoonders plukken en za-

melen gemenelijk , by gebrek van

het kruit Orega, zeker kruit, dat tuf-

fchen heggen en hage-doornen groeit,

en by ieder in huis bewaert, en met

vifch, zoo verfche als gezoute, tot

eene faufe gebruikt en gegeten wort.

Het heet in 't hedendeegfeh. Griekfch

Lagochymeni , dat is , haz,en-bedjlede.

De fmake enreuke is, als die van de

Herakleotifche ofgrove Majoreyn. De
bladen zijn die van het duizent-kruit

gelijk. Het zaet is ront. Wonder wei

gelijkt dit kruit na het oprechte kruit

K-Xmmi, alzoo by d'oude Griekfche en

Latijnfche artzen genoemt.

De heggen zijn' er van zekere hee-

fters gemaekt , rhamnos by d'oude en

hedendaeghfe Grieken , en hier te lande

Rhynbe&ien-bomen genoemt.

Heteilant is vruchtbaer van gront,

en allermeeft van granen en wijnen : ja is

nu veel vruchtbaerder , en heeft groter

overvloet van allerleie dingen, als oit te

voore. Ook is het nu onder de Turken

beter bebouwt en rijker ,en heeft meer-

der inwoonders, als ten tijde der Krifte-

nen : uit oorzake die nu onder de Tur-

ken in ruft en vrede ongemoeit zitten.

D'inwoonders van de vijf en zeven-

tigh dorpen zaien tarruwe , vlafch ,

hennip , bonen, erweten, en andere

plukgranen.

Het eilant Lemnos voet velerlei flagh

van tam en wilt. Daer hout ook veler-

lei Qagh van (langen , die in de tale

des lants aldus genoemt worden : Cen-

chriti , Laphiati , Ochendra , Amfis-
bena , Sagtttari , Tejliti of Tejlini

,

Nerofidia. Alie deze namen , fchoon

zy gemeen zijn , zwijmen evenwel na

d'ouden: want Cenchriti , is de Cen-

cbris der ouden : de Lafiti , d'Élafis

der ouden, ó! Ochendra is de Echis of
Echidna

y die evenwel gene oprechte

adder is.

De (lang i^Amfisbena behout den ou-

den naem : de Sagtttari is de Jaculus

of fchicht der ouden.

Tejliti , of Tejlini , komt in name
met den (lang over een , dien d'ouden

Tyjlmos noemen.

.Beroemt is het eilant Lemnos , van Lor

over ouds,by d'artzen,door zekere aer- ™;

de , Lemnifche zegel-aerde genoemt. de

'

Vier boo?,h-fcheut van de ftad He-

pkxjlia of Kochyno , leit een heuvel of

bergh, tuflehen den welken en de ftad

een kapel (het, Sotira genoemt, die

alleenlijk uit eenige kleine muurenbe-
ftaet, daer op het dak ruft.

Van deze kapel lopen twee wegen

,

(d'eene op de rechte, end'andere op

de linke zijde ,) na twee fpring-bron-

nen , die ontrent een boogh-fcheut van

eikanderen leggen. De bron , op de

rechte zijde , drooght des zomers uit

:

maerdie op de linke zijde niet. Op de-

zen oort , dewijl die vochtigh is , gtoe-

jen niet als biezen.

Op den wegh aen de rechte zijde,

die na den bron loopt , groeien gene

andere als S. ]ans-lroots-boomen , vlier

en willigen - boomen , die den bron

overfchaduwen.

Deze heuvel is eensdeels door den

val van Vulkaen op den zelven, enten

anderen door de vermaerde Lemnifche

zegel-aerde , die daer uit gedolven

wort, beroemt. Dezelve heuvel, zoo
Porcachi gctüight, brengt gene boomcn
noch ecnigh gewaflen voort : doch
geeft evenwel tarruwe , zoo naen BeIon

geloven magh.

Velerlei plechtigheden werden in

oude tijden, in het uitgraven en maken
van deze Lemnifche zegel-aerde, ge-

bruikt, en daer op, na den eifch en

verandering van eeuwen , verfcheide

tekenen , zegelen of merken gebruikt.

Ten tijde van den Griekfchen arts Dio-

fcorides , die lang voor den Griekfchen

ansGalenus gekeft heeft,plagtmen bok-

ken bloet onder de koekjes van deze

aerdc te mengen,en daer op d'afbeelding

van geiten te drukken. Doch dit men-
gen van bokken-bloetonder d'aerde,eer

dezelve bezegelt wiert , was al ten tijde

van Galenus (gelijk hy zelf op Lemnos

bevonden heeft) uit het gebruik ge-

raekt. Maer wert toen een andere wijze

van die aetde te bereiden, en tot koekjes

te
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te maken,gebruikt.Te weten :de'priefter

klom op zekeren heuvel, enfmeeteen

zeker getal ofmate van tarruwe en gerft

op d'aerde, en lade, na het verrichten

van eenige andere pleghtigheden , na

's Iants wijze, een gehelen wagen met die

aerde, en voerdeze na de ftad Hephajlia.

Doch al voor vele eeuwen zijn ook
die gebruikelijkheden en die wijzen

van doen veroudert en geheellijk ver-

nietight, en uit de gewoont geraekt:

maer namaels andere , en de volgende

109

ingevoert.

ê

De voomaamften van het ganfeh ei-

lant , zoo Turken , als Griekfche pric-

fters en geeftelijken,Kaloyers genocmt,

komen , op den zefren dagh vanOogft-

maent , in de kapel Sotira by een.

De Grieken , na het vieren van de li-

turgie na de Griekfche wijze, en 't ftor -

ten van gebeden , klimmen alle te ge-

lijk, vcrzelt met de lurken, naden
heuvel voornoemt , die met trappen

,

tot gemakkelijker opgang, opgaet , en

ontrent twee booghfeheut van de kapel

leit. Vijftigh of zeftigh mannen gra-

ven de boven op gelege aerde uit, tot

dat zy d'aeder der aerde ontdekt en

geopent hebben: met dewelke dan de

Kaloyers eenige zakjes, van beeften hair

gemaekt, vullen , die zy den Turkfchen
overheden , die daer byftaen, te weten

,

den Soubachï ofJVaiT^oiden^ovcdcvcrcn.

Na zoo veel aerde uitgenomen is

,

als zy dunken, dat voor een jaer ge-

noech is , doen zy wederom d'aeder

,

met het opwerpen van andere aerde,

door dezelve arbeiders bedekken.

Voorts doet de Soubachï een groot ge-

deelte van d'uitgegrave aerde aen

den Turkfchen keizer na Konjiantino-

folen brengen. Het overigh verkoopt

hy aen de koopluiden.

Niemant kan dezcaerde, als uit han-

den van den Soubachï- , of het Turkfch

opperhooft des eilants, bekomen. Ook
is allen den inwoonders, op ftraffe van
denhals, verboden, dezelve aerde uit

te voeren. Indien ook iemant Hechts

een eenigh koekje van deze aerde had ,

of bevonden wiert, buiten weten des

opperhoofts, in zijn huis te bewaren,
hy zou daer over in eene grote gelt-

boete vervallen : want niemant, als de
Soubachï, is geoorloft deze aerde te

verkopen, diad'inkomften des eilants

trekt , en daer voor jaerlijks eenc

fchatting aen den keizer betaelt. Ook
zou niemant, fchoon hy met twin-

tigh gravers, een gehelen nacht ar-

beide , aen den acder der aerde kun-
nenkomen, of het zou lichtelijk kun-
nen gemerkt worden.

En alhoewel men niet te twijfelen

heeft, dat opeen anderen oort des ei-

lants diergelijke aerde, als uit dezen
heuvel by Kochino, gevonden wort,
zoo zouden evenwel de Grieken die

niet willen gebruiken, ten zy dezel-

ve, in het by zijn der Kaloyers, en on-
der het verrichten van de gewonehjke
toeftel en pleghtigheden , uitgehaelt

wert. Ja fchoon zy d'aerde uit den zel-

ven heuvel hadden ; maer op een an-
deren dagh, als den zeften van Qogft-
maent, gegraven, zy zouden die niet

willen gebruiken , of andere laten ge-

bruiken. Zoo groote kraght fchijnen

zy deze plechtelijkheit, wijze en tijt,

van d'aerde uit te graven , toe te fchrij-

ven ! Zy achten ook de kraght der aer-

de van geen belang te zijn, 'ten ware
zy die zagen uithalen.

De Turken zijn in ditftuk minder
waengeloviger , als de Grieken of an-
dere volken : want zy gedogen , dat

de Griekfche Kriftenen hunne zege-

ningen op of boven de zegel-aerde, in

hunne tegenwoordigheit, doen, en
zijn hen daer in ook behulpzaem. Vol-
gens beright van d'oudftcn des eilants,

zou die maniere van eenen zekeren
dagh in het jaer tot het uitgraven de-

zer aerde te kiezen, door de Venetia-
nen , wanneer die het eilant Lemnos in

bezit hadden, ingevoert zijn.

De uitgedolve aerde wort tot kleine

ronde koekjes gemaekt, ieder ontrent

tot de zwaerte van een half loot 5 doch
zomtijts eenweinigh zwaerder, enby
wijle lichter: daer op alleenlijk deze
twee woorden , met Turkfche en A ra-

bifche letteren, Tin Imachton, dat is,

Lemnifche aerde, gedrukt worden.
Wel zijn de merken en letteren der

koekjes verfcheiden , en verfchillen

van eikanderen. Maer dat ontftaet al-

leenlijk hier uit, dewijl de Turken,
willende een zelve zake uitdrukken,

hunne letteren op velerleie wijze kun-
nen vormeren. Daer en boven hebben
verfcheide Turkfche overheden het

O 3 be~
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bewint over het werk gehad , die

Heron by gevolgh ook met verfcheide

zegelen gedrukt hebben.

Het oudfte teken is, volgens verhael

van Grieken en Turken, onder ver-

fcheide aerden , het geen , dat niet

boven een duim breet is, en alleenlijk

vier merken begrijpt.

In het midden des zegels ftaen

flechts tuffchen alle de merken vier pun-

ten D'aerde van dit zegel is zoo vet, dat

zy niet anders als talgh fchijnt te zijn

,

en wijkt in het kauwen op de tanden,

en heeft niet het minfte zant. De
aerde van dit zegel is donker-root van

verruwe.

Alle de zegel -aerde is niet van

eene zelve klcurc : want het gebeurt

dikwils , dat deze aerde , in een zel-

venaeder, witter van kleure, enzom-
tijts een weiniger rootaghtiger , en

zomtijts ook van eene kleure , uit

beide vermengt
,
gevonden wort.

Dezegel-aerde heeft eene zamen-

trekkende en opdroogende kracht , en

weêrftaet het vergif en verrotting. Zy
ontdoet het geronnen bloet, verfterkt

hetherte, en doet zweten. Haervoor-

naemfte gebruik is in quaetaerdige

koorttê
,
pefte , en rodenloop , beten en

fteken van vergiftige dieren. Zy vviert

ook by d'ouden in gegeven , om het

ingenomen vergif uit te braken.

D'oude Griekfche enLatijnfcheart-

zen hebben deze aerde in vele ge-

nees-middelen zeer hoogh geacht en

geroemt: gelijk zy ook noch heden

in groot gebruikonderd'artzenis, en

zoo alleen, als in verfcheide koppel-ge-

nees-middelen , gebruikt wort.

De Griekfche arts Galenus fcheep-

te na. het eilant Lemnos over, alleen-

lijk om de kracht van die aerde gron-

digh te verftaen. Aldaer vond hy ze-

keren perzoon, die de Lemnifche ze-

gel-aeide in verouderde wonden, en
tegen beten van adders, en dienvolgens

tegen alle vergiftige en dodelijke fteken,

gebruikte : welke hy niet alleenlijk te

voore; maer ook na het vergif ingaf.

Deleertouwersop het eilant Lemnos
gebruiken, in plaetfe van run of fmach,

de vette Lemnifche aerde, om de hui-

den of het leer te lijmenen bereiden.

De gemene zcgel-aerde.welke tcKon-

ftarrtinoptlen gevonden wort,is meeren

deel vervalfcht, en tot groter koekjes

gemaekt, als alle d'andere. De kleure

is ook verfcheide en geelaghtigh.

Niet tegenftaende deze Lemnifche

zegel-aerde daer te lande zeer hoogh
geacht is , en de keizer dezelve , tot een

gefchenk , aen gezanten van vorften en

koningen vereert, en in de gehele wc-
relt niet gevonden wort , als op het

eilant Letnnos , zoo vindmen dezelve

evenwel hier te lande in ecnige apte-

ken en by drogiften te koop : hoewel
zeer zelden , en ook vcor een groot ge-

deelt vervalfcht: want eenige weten de-

ze aerde met Armenifche Bolus, ofdier-
gelijke aerde of ftoffe daer onder te

mengen , zoo aerdigh te vervalfchen

,

dat die de oprechte Lemnifche aerde

fchijntgelijktezijn.

De tekenen van goede Lemnifche
zegel-aerde worden gezeit te zijn,

wanneer zy in het kauwen aen de tonge

blijft kleven, en met bellen oprijft,

wanneer zy met fpo^of vocht natge-

maekt is : of, in het water gefmeten

,

bellen maekt. Doch het voornaemfte

merkteken van de befte Lemnifche aer-

de is , wanneer zy in den mont , on-

der het kauwen, iet fpeciergaghtigh

uitwafemten uitgeeft en eenjgezan-

digheitdaer onder vernomen wort.

D'aeloude Lemnifche priefters ge-

nazen de genen, die van flangen ge-

ftoken waren: het welkzy ongetwij-

felr, door middel van de Lemnifche aer-

de, uitgewerkt hebben.

Wanneer Piloktetes , zoon van
Eu

£'

Pean of i^fpollo , die met de Grieken Dp
na Troje» ten oorlogh getogen was, Cict>

door een val van eene vergiftige fchich-

te, of door een waterflang of adder, in Sofo!

zijne voet gewont was , wert hy op het

eilant Lemnos gelaten , om aldaer van

zijne wonde genezen te worden. Maer
nadedootvan Achilles, qaamUlyjfes

weerom op het eilant Lemnos , en

voerde hem weer na Trcjeten oorlogh.

De bergh Athos , die nu by de Grie- Berg

ken f Avios Oros,tn by de Turken Man- ^
lho

/»• i ,
'nii i

r
'

Jlir genoemt wort , overfchaduuwt , „e ö-

by zonnen ondergang het eilant <J " NV1
?

Lemnos : gelijk Beton op den tweeden nc

c

s ,

van Zomermaent gezien heeft , dar, t Hei'

ontrent zonnen ondergang, de bergh ?'
j

Athos zijne fchaduweindehaven, op

het uitterftc eind des eilants , aen de

lin-
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linke zijde van de ftad Lemno gelegen

,

frrieed : ja zoo hoogh is de bergh A-

thos, dat zijne fchaduwe, fchoon de

Zon noch niet na aen het ondergaen is i

aen de linke hoek of hooren des eilants

raekt.

Op dit eilant ftorit by ouds een

oflen-bcelt , van witten fteen geniaekr,

dat de bergh i^dfthosmtt zijne fchadu-

we verduifterdc. Hier uit was onder

d' ouden een fpreekwoort ontftaen:

VAthos bedekt de zijden van den Lem-

nijchen os : dat op de genen geduit wert,

die de glorye van eenen ander zogh-

ten te verduifteren.

Ook gedenkt Plinius , dat de bergh

Athos,'m de Zonneftant, zijne fchaduwe

op de merkt van de ftad Myrine fmeed.

Dit hebben eenigen , als Solinus ge-

tuight , niet te vergeefs onder mirake-

len gerekent; dewijl de bergh Athos
,

op een afftant van zes en tachentigh dui-

zentfehreden van hetéilantLemnos leit.

In oude tijden was op het eilant

Lemnos, een Labyrinthos of dool-hof ,

het derde, in getale, van de vier Labyrin-

then , die Fiinius gedenkt: want het

eerfte Labyrinth , of dool-bof, ftelt hy

op het eilant Kreta , nu Kandia , het

twede in Egypten , het derde op Lem~
nos , en het vierde in Italië.

Het Lemnifch doolhof was het E-

gyptifchen Kretifch gelijk, enalleen-

leenlijk door veertigh kolommen won-
derlij ker. Het was van gladden gepo-

lijften fteen gebouwt, en met gewelven
bedekt.

De bouwmeefters , die het gemaekt
hadden, waren Zmilus , Rholus , en

Theodorus , een inboorling.

Ten tijde vanPlinius waren noch eé-

nige overblijffelen daer van te zien. Be-

lon getuight naerftelijk na de voetftap-

pen en kentekenen van dit doolhof ge-

zoght te hebbemdoch heeft niet met al-

len daer van kunnen vinden : en ook
niet eenen inwoonder aentreften , die

hem daer van eenigh ander kenteken

heeft weten aan te wfizen, alseenige

puinhopen. Gelijk ook Da Loir , uit

:3eright der inwoonders, getuight , dat

lit doolhof van niet een eenigh kente-

ken overgebleven zy,datde plaetfedaer

/an zou kunnen aenwijzen.

In aeloude tijden bezad zeker Thoas
,

soon van Vader Liber of Bacchm ,

als koning , het eilant Lemnos. Men
zeidt de Lemnifche vrouwen , onder

de regering van dezen Thoas , alle

de mannen , uit oorzake dier quade

reuke en ftank haer verveelde , om't le-

ven gebraght hadden. Koning Thoas

alleen was door zijne dochter ver-

fchoont en behouden. Waer na de
vrouwen het eilant ingehouden hadden.
Want aldus fchrijft, onder andere,Pö/#-

ponius Mela. De vrouwen Van Lem-
nos Teor-den gezeit feener tijde, na de
mannengedoot waren, het eilant ingehou-

den te hebben.

Van wegen dezen mannen-moort,en
het ombrengen der Atheenfche kinde-

ren en vrouwen , werden alle lelijke

en quade daden , by ouds in Grieken-

lant Lemnifche daden genoemt. Ook
wert tenzelven inzighttot een fpreek-

woort gebruikt,<W deLemnifche bant

:

dat zoo veel gezeit was, als dooreen
fchandelijkeen godloze hant.

Zoo tïeredoot fchrijft, zouden de
vrouwen,te gelijk met Thedi ,hare man-
nen gedoot hebben. Welke woorden ,

te gelijk met Thoas , eenigen in dien

zin uitleggen , als of zy het , met by-

ftant van Thoas,zouden gedaen hebben.
Homeer noemt dezen Thoas den godde-
lijken Thoas,

Eüripides , Ovidius en andere
, ge-

denken ook dit fnoo bedrijf der Lem-
nifche vrouwen. Ten welken inzigh-

te Seneka , in zijn Agamemnon , Lemnès
edel (of vermaert) door fchelm-ftuk
noemt.

Namaels hebben in oude tijden de
Pelasgianen, die door d'Atheners uit

Attika (dewijl zy de kinderen der A -

theners kraght en gewelt aengedaen

,

en befloten hadden de handen aen d'A-
theners te flaen) verdreven wareo , het
eilant Lemnos in bezit genomen.
De Pelasgianen, om zich over dit

ongelijk te wreken , ruften , tegen den
tijt van de feefttijden der Atheners,
galeyen met vijf paer ryriemen toe

,

en ftaken na Athene over , en leiden

op de vrouwen der Atheners, welke het
feeft van Diana te Braaron (eene ftad

van Attika, en daer een kapel van de
Brauronifche Diana ftont) vierden ,

lage. Zy fchaekten vele Atheenfche
vrouwen, en braghtenze in de ga-
leyen na het eilant Lemnos over. Na

deze

Wrede
daet der

Lemni-
fche'

vrou-

wen.

Lcrri»

mich

fpreek-

woort.

Pelasgia-

nen ;kd-

men op

Leranoj.

Herod.

Schaken

(TA-

theen-

fche

vrou-

wen.
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deze Atheenfche vrouwen vele zoo-

nen by de Pelasgianen gekregen had

den, leerden zy hen d'Attifche tale ,

en zeden der Atheners.

Maer deze kinderen wilden met

de kinderen der Pelas-daanfchc vrou-

wen zich niet vermengen noch met

hen verkeeren. Wanneer een hun-

ner van de Pelasgiaenfche kinderen ge-

flagen wert, dan quamen zy dien ge-

lijker hantte hulp, en ftonden eikan-

deren by. Zy lieten zich ook voordaen

waerdigh te zijn, om over d'andere

kinderen te gebieden , en achten hen die

yerxetp.vertreffen.

De Pelasgianen dit vernemende , en

voor een onbehoorlijk werk aenzien-

de , fpraken daer over met eikanderen
,

en zeiden : Indien zy nu , tertvijlze noch

kinderen zijn , elkanderen tegen de kin -

deren der Vettige "vrouwen , die T»y

maeght getrouTvt hebben , Tveten te hel-

pen, TPat zullen zy doen, Tüanneer zy

manbaergcTVurden zijn ?

Dies bedcicnde Pelasgianen de kin-

deren, die zy by d'Atheenlchc vrou-

wen gewonnen hadden, te doden

NOS.
den , dat zulks onmogelijk ware : naer-

dienhet lantvan Athtne veel meer na

't Zuide , als Lemnos leit.

Na verloop van vele jaren, als het

TracifchC^fm»f/»f,aen den Hellefpcnt

gelegen , onder d' Atheners gekomen
was , voer Miltia'es , Cimons zoon

,

meteen Ücnipf van Èlis , in Cherronefus

gelegen , na Lemnos over, en beval

den Pelasgianen , makende hen het ora-

kel indaghtigh, van het eilant te trek-

ken.

De Hefeftiers , of inwoonders der

(hd Hefefiia ,
ge'noorzaemden hun

bevel : maer de Myrineers of d'in-

woonders der ftad Myrina , die Cher-

ronefus voor Atiika niet erkennen wil-

den , werden zoo lang belegert , tot

dat zy zich zelfs overgaven. Aldus

verhaelt Herodoot dit bedrijf en verove-

ren van Lemnos y door d-liüiadesvan

woort tot woort

Kornelius 2S(epos gedenkt ook het

veroveren van Lemnos op dezelve wij-

ze,in de volgende woorden: hoewel hy

nier dezelve oorzake met Herode ot ftelr.

Wanneer Aiiltiades , Cimons zoon ,

dat zy ook volbraghten , en doden met cenuitgeleze vloot na Cherrone-

daer en boven de moeders dezer kin- Ifus getrokken was, om het in te né-

deren. Wanneer nu d'aerde den Pe- men, lande hyaen het eilant Lemnos,

lasgianen', na het ombrengen van en wilde eerft d'inwoonders van dat ei-

hunne kinderen en bywijven , gene ( lant onder het gebiet der Atheners

vruchten voorbraght, en hunne ech-

te vrouwen en vee niet teelden , als

te voore , en zy te gelijk met hon-

ger en kindcrloosheit geplaaght wier-

den , zonden zy na Delfo, , aen het

orakel, om verloillng en ontflaging

van hunne quaien en rampen te verzoe-

ken. Het orakel belade hen den Athe-

ners , na dier welgevallen , boete van
hun misdrijf te geven.

Waer op de Pelasgianen na Athene
trokken, en beloofden den Atheners

boete van al hun misdrijf te willen, ge-

brengen , en verzoght op de Lem-
mers , dat zy dat uit eige vrye wille

zouden doen. Maer die belaghtenhem

en gaven ten .intwoort: dat zy danda:

doen zouden , Wanneer hy . tefchcep van

huis i'arende , met een Noord-e-^int op

Lemnos z-iu gekomen zjn: want die

wint is den genen , die van <^Athene na

Lemnos varen , tegen.

Miltiades,d\cn het lang zamelen ver-

droot, fcheepte na Cherronefi/s over.

Na dat verovert te hebben , voer hy

weer na Lemnos, eneifchte, volgens

ven. D Atheners fpreiden ophetraet- ; verdraghcnbefprek,datzyhemdeihd
huis de fchoonlle bankpeluwen , die i zouden over geven. Maer zy zeiden

zy hadden , en fielden den Pclasgia- i tot hem weer : dat zy dan hem deJiad en

Wen een tafel vol allerleie goederen eilant zou overgeven, al< hv , meteen
voor , en beladen hen hun lanr, in dier Nor,r/!e-7vint van huis trekkende , der-

wijze , over te geven. Maer de Pelas-

gianen zeiden daer op : Wanneer een

jchip , met een Noorde-Tvint , op eenen

dagh uit «TV ,in ons lant komt gevaren,
dan zullenlvy ons lant overgeven : want
dit zeiden zy hieroms dewijl zy wel wi-

ltaertszougekomen zijn. Waerop Mil*

tiades tot hen zeide : dat hy m Cherro-

nefus zijn huis had.

De Karen
, ("of Pelasgianen volgens

Herodoot') die toen het eilant bewoon-
den , hoewel de zaken bu iten hun ver-

moeden
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jnidéden uitgevallen, lieten zich niet

idoor dit zeggen , maer door de geluk-

kige fortuin der tegenparthyen over-

winnen, en verhuisden van het eilant.

Voorts veroverde Miltiades , mer ge-

lijken gelukkigen voortgang,d'eilanden

Cjkladen. Dus verre Nepos.

Het eilant Lemnos , of Stalimene
,

ftont wel eer lang onder de Venetianen.
' tcac

j
Ten tijde van Paus Kalijiüs de derde

,

i

op het jaer veertien hondert en zeftigh

,

i rrok, op zijn bevel, Lodelvijk , patriarch

der ftad ^ydquileia , niet zeftien ga-

leyen in zee, en veroverde het eilant

Lemnos. Maar zoo dra was hy niet van

daer getrokken , of de Turken namen

het weer in bezit , ten tijde van Maho-

ftiet,dc twede Turkfche keizer , die , en

zijne navolgers,het federtlang bezaten.

Op het jaer zeftien hondert zes en

{

vijftighj wert het zelve eilant door de

Venetianen , na het bevechten der ze-

ge in een zeeflagh op de Turken , in-

genomen, dat toen met zeven hondert

j

mannen bezet was. Maer des volgen-

; den jaers namen de Turken het weer

in, na een belegh van twee maen-

I den , en hebben het federt ook be-

woon-
ders vali

Lemnos;

Strab.

>

zeten

Op Lemnos hebben by oüds zékere In-

volk^n Minyers gewoont, die nako-
"

melingen der Argonauten waren. Zy
trokken van Lemnos , na de ftad Lace-

demon, in Griekcnlant, over , énquamen
van daer in Trifylie , en woonden on-
trent ^rena , in eene lantftreke , Hype-

fiA , ten tijde van Strabo, genoemt.

Lemnos is allereerft door deThraeiers Strab;

bewoont, dieby d*ouden Sintiers ^ en
anders ook Sapeers genoemt wierden.

Homeer gedenkt ook de Sintiers op
Lemnos^ en noemt hen de rou ofheefeh-

ftemmige Sintias.

Onder verfcheide Griekfche volken,
Hcr0l3;

hebben ook de Lemniers het lant van
Peloponnefos , nu Morea, bewoont.

De hedendaeghfe inwoonders zijn

meeft Grieken, en naerftige en arbeit-

zame luiden , die zich op den lant-

bouw leggen. Zy bakken van meel

,

met flechte melk gemengt , koeken , die

zy daer na in de zon drogen. Deze
koeken worden Bohottrt genoemt , en
door ganfeh Turkye vervoert.

De Grieken wonen in de dorpen;
maer de Turken met de krijgsbezetting

op het kafteel.

Eilant ïmbros.

HEt eilant ïmbros óf lmbrus ,

d'oude Grieken en Latijnen

,

by

ge-

noemt , heet nu noch gebroken by

d'Italianen Embaro , en anders Lembro

of Imbro , en beflaet , onder d'eilanden

van de Middellantfche Zee, de negen-

tiende plaetfe irt grote. Homeer gedenkt

dit eilant ook met dien naem,en Ovidius

noemt het Imbrifeh lant.

Het leit ontrent vijf of zes Duitfche

mijlen ten Noord-Oöfte vanhet eilant

Lemnos , en by na even verre ten Noor-
de van het eilant ïenedos, en ontrent

eene mijle ten Zuide van het eilant Sa-

mothr&cie, nu Sa.mandra.chi genoemt,

tegen over de Noordhoek , en aen d'in-

Vaert van de Helle[pont.

Plinius ftelt ïmbros twee en twintigh

duizent fchreden, dat zijn vijf Duit-

fche mijlen en een vierendcel.van het ei-

lant Lemnos.

Het heeft , volgens Porcachi , in den

omtrek dertigh Italiaenfche mijlen :

hoewel Plinius dien op twee en zeven-

tigh duizent fchreden , dat zijn twee eri

zeventigh Italiaenfche mijlen, begroot.

Andere maken het een weinigh groter,;

als bet eilant Tenedos.

Het heeft eene uithoek of zeehooft

^«/^genoemt,tegen over Blava, eene

uithoek van het eilant Lemnos,gclcgcn y

op eene afftant van achtien duizent

fchreden ofachtien Italiaenfche mijlen.

Door dit eilant vloeit een riviere lliffus.
pl,B -

ïmbros was in oude tijden den Kabi- s tep!ia&

ren , dat zijn Goden van S&mothracie ,

en Merkuur heiligh : dien de Goden
of zaligen ook ïmbros noemden.

Het eilant ïmbros wert door Otanes ,
Herodf.

veltoverfte van den Perfifchen koning

Darius , ingenomen. Daer na quam het 1$.

onder de Macedonen: dien Attalm,

koning van <^Afie , het afnam.

By ouds hielden vele hazen op dit Bochart.

eilant: dies ïmbros een en het zelven

met het eilant Lagufa van Plinius fchijnt

te zijn : want Lagbos bediet op Griekfch

eene baes.

P
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Op het eilant Imbros lagh by ouds

een itad van een zelven name. Het

heeft nu vier vlekken: welker voor-

naemfte ook Imbro heet , en meteen

fort of vefting gefterkt is.

Het is een hoogh en berghaghtigh

eilant : want her ganfeh eiiant beftaet

niet als uit kleine bergen. De bergen

zijn ruigh met bofchbewaffen: enin-

zonderheit met een zeker (lagh van wil-

de peren boomen.

Het is evenwel wat lager , als het ei-

lant Samandrachi : want dat kin men
uit zee , als men aen komt varen,

HRACE.
over het eilant Imbros hene zien.

TuÜchen de bergen leggen luftigc

dalen , die wel bebouwt , en in koren-

velden verdeilt zijn.

Op de bergen, en in de boffchen,

hout veel wilt gedierte, en wiltvangft,

inzonderheit veel wilde verkens : ook
hazen en konijnen.

Van de bergen fchieten luftige bron-

nen en beken, met treffelijk water,

die kleine poelen en vy vers maken

;

daer rontom vijge - boomen , wilde

wijngerden , Oleander en andere boo-

men, groeien.

Eilant Samothrace, oïSamotbracie , nu Samandrachi.
Bena-

ming.

Zjcc

J-i-

PaR

Mraa.

Lib.7.

Et eilant , by d oude Grieken

,

als Strabo , Ptolemcus , Stepha-

nu ,en ook by de Latijnen Samothracie,

of Stimothra.ee, wort by Herodoot Sa-

mothreïce, en by Homeer Thretcie Sa-

mos genoemt: gelijk het ook nu noch

by Grieken en Turken met den ouden

naem , hoewel een weinigh gebroken,

Samandrachi en ook Mandrachi gehe-

ten is.

Ten tijde des Trojaenfchen oor-

loghswasdit eilant, als ook het eilant

Cefalenïe , Santos genoemt. Maer het

kreesh den naem van Samothrace of

Samothracie, na de volken Thraciers

het in bezit genomen hadden. Al-

dus wort door Samos, by Homeer, dit

eilant Samothracie verfhen ; hoewel hy

dit eilant noit met den naem alleen van

Samos nocmtj't en zy met byvoegen van

denamen der nabygelege eilanden: als

Imbros en Lemnos. Anders noemt hy

dit eilant meteen koppel-woort Thret-

cie Samos , om de dobbelzinnigheit

van het woort Samos wegh te nemen,

en tot onderfcheit van het Jonifch Sa-

mos.

Namaels hebben de Latijnen de

•woorden Threïcïe Samos , in Samo-

thracie verandert, als onderandere de

poëet Virgiltus uitdrukkelijk mclt ,

daer hy zcidt, dat Threicïe Samos by

zijnen tijt Samothracie genoemt wert.

Welk woort Threicïe Samos, hy on-

gctwijfclt uit Homeer gezogen heeft:

dien hy doorgaens navolght. Desge-

lijks noemt ook Ovidius Samothracie

,

Ti. rei'eia Samos.

Het eilant is miflehien Samos ge-

noemt , van wegen zijne hoge gele-

gentheit , door den bergh Saoce , met
den welken het tot tien duizent fchre-

den hoogh opfehiet, gelijk het ook ten

Zuide ui t zeeover het eilant Imbros ge-

zien wort. Waer om dit eilanr,by Pri-

fcianus , te recht het hoogh Samothracie

genoemt worr.

Ook wert van daer, zoo Homeer
getuight, ganfeh Troje , endeftadvan
Priamus , en de fchepen der Grieken,

gezien : want hy verdight , dat Neptuin

van den hoogden waghttoren van dit ei-

lant de Grieken en Trojanen befpiede.

Zoo Strabo fchrijfr, zou Samos of Sa-

mothracie, alzoonadeTracifche vol-

ken Saiers genoemt zijn, die eertijts dit

cilant,als ook het nabygelegen vaft lanr,

bezeten hebben. Doch Stephanus wil,

dat Samothracie alzoo na de Samiers

en Thraciers geheten zy.

Samos of Samothracie was te voorc

,

volgens Strabo , Melite genoemt, ook
Saocis , volgens Hcfychius, na den bergh

Saoce : en Dardanie
, (als Kallima-

chus by Plinïus getuight) na Darda-

mts , zoon van Jupijn en Elektra , en

flichter der ftad Troje , die uit Italië

na dit eilant , met der woon over-

fcheepte.

Samothracie , of Samandrachi , leit

vijfmijlen Noord-Ooft en Noord-Ooft
ten Oofte van het eilant 2>»ww, een

mijle ten Noorde van het eilant Im-
bro, en vier mijlen Noord- Weft ten

Weft van Sigeum, nuCapo Janitfari,

een uithoek des lants van Troje, en on-

trent vier mijlen ten Zuide van het lant

van Thracie, nu Romanie : gelijk ook
Ste-

f

Ge
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Stephanus Samothracie neffens Tbrade

plaetft ,) en voor den mont van den

Hebrus, nu Mariza , een rivier van

'Thracie.

Het is ontrent vier of vijf Duitlehe

mijlen in't ronde groot. Ferraritis brengt

den omtrek op twintigh Italiaenfche

mijlea

Het is vruchtbaer en rijk van ho-

nigh, bokken en geiten: van welker

vellen d'inwoonders Kerduaen-leeren

bereiden , daer meê zy koophandel

drijven.

Het geeft een zwarten edelen (leen

,

ook Samothracie genoemt, en zonder

zwaerte, gelijk hout.

Samothracie was by d'ouden (als

Atheneus uit Aniifanes getuight') van

Wegen d'uyens beroemt : gelijk het

eilant Tenedos' van het kruit Orega, en

Cyprus van moftert-zaet.

Piinim noemt Samothracie , het vrye

Samothracie , en ook het allergehaven-

fte Samothracie : miflehien ten aenzien

van zijne zeer veilige havens.

D'oude Sarnothraciers waren zeer

goede booghfehieters : want als , in den

fchipftrijt van den Perfifchen koning

Xerxes , een Eginetifch fchip een Sa-

mhch fchip in den grontgeboort had,

zoo dreven en fchoten de Sarnothra-

ciers met fchichten de bootsluiden van

het fchip , dat hun fchip te gronde ge-

boort had, en klommen daer op , en

bemaghtighden het.

De Sarnothraciers eerden en dienden

zekere Goden,Kabiren of Kabiriers ge-

J ' noemt: hoewel die ook allermeeft op
het eilant Lemnos en Imbros , en ook in

de fteden van froje, geëert wierden.

De Sarnothraciers hadden zekere

heilighdommen of altaer-geheimenif-

fen der Kabiren , die zy van de Pelas-

gianen ontleent hadden , die eertijts

Samothracie bewoonden. In oude tij-

den waren deze altaer-geheimeniflen

zeer beroemt : want de genen , die in

deze heilighdommen onderwezen wa-

ren , wierden gehouden rechtvaerdiger

en heiliger te zijn , en in alle gevaren

de Goden het allertegenwoordighfte te

\ hebben, en van fchipbreukehetaller-

meefte bevrijt te zijn.

Jafon , Orfeus , Herkules , Kaftor ,

Agamemnon , Ulyjfes , Pollux , en de

meefte der oude helden , ja zelf Fi-

O T H R A G I E. ir S

lippus , koning van CMacedonie , en va-

der van Alexander de Grote , hebben

,

uit een blinden en verdoolden yver,

zich tot de heilighdommen van Samo-

thracie laten inwijden , en daer in on-

derwijzen, als Diodoor , Plutarchus

,

Suidas, en meer andere oude fchrij-

vers gedenken.

Deze altaer - geheimenifien fchij-

tién hunnen oorfprong uit Fenicie te

hebben, als blijkt uit den naem der

Kabiren : want de Kabiren, of Kaberen ,

waren eigentlijk Goden der Feniciers

,

die by ouds allermeeft, in Berytus,

een ftad van Fenicie , en aen de Middel-

lantfche zee gelegen , geëert wierden.

De Kabiren , of Goden van Samo-

thracie j waren vier in getale, met na-

me Axiereros , Axiokerfa , Axioker-

fos , en Kasmilus of Kamillm. Dier A Po!
-

uamen , volgens Strabo > myftifch of 5°'^...

zinrijk zijn. Door Axieros , wert Cf- Haft»

res : door Axiokerfa, Proferpin.i : door

Axiokerfos , Pluto : en door Kamilus ,

UMerkuur verftaen.' Hoewel de meefte

Kamilus in den onderften rang (telden

,

en flechts voor ecnen dienaer der ande-

re Goden hielden. Want aldus fchrijfc

Vam , dat een zeker God , een dienaer

van de grote Goden , in d'altaer-gehei-

meniflen van Samothracie, Kasmilus'ge-

noemt wort. Desgelijks wert KamilU
een dienares van Diana genoemt. Na-
maels hebben ook de Romeinen dege-

nen die den priefters dienden, Kamillen

genoemt. Hierom wert ook ^Mer-
kuur , in d'oude Hetrufche tale , Kamil-

lus, als een dienaar der Goden, ge-

noemt.

Kamilus of Kamillus was (als zeker

aeloude fchrijver Akujllaus by Stra-

bo getuight) uit Kabira en Fulkatngc-

fproten. Uit Kamilus nu waren drie

Kabiren > en uit deze de Nimfen Kahi-

raden voortgekomen. Zoo Fericides

by den delven Strabo melt * waren
uit i^ipelle en Rytia negen Koryban-

ten gefprotcn, die op Samothracie ge-

woont hadden. Uit Kabira^ dochter

van Proteus , en uit Vulkaen, waren drie

Kabiren, en de Nimfen Kabiraden, ge-

fproten. Desgelijks getuigea de Kabi-

ren zelfs by Herodoot , dat zy uit Vttl-

kaen gefproten waren.

De Kabiren , zoo Stejimbroius by
Strabo gedenkt , waren alzoo na den

F % bergh
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Varro.

Tcrtull

Bochart,

bergh Kabirus , of na de bergen Ka-

betren , vznBerecynthi, in Frygie,°c-

noemr.

Andere houden Kabiriers voor een

Arabifchof Hebreeufch woort: want

Kabir betekent by d' Arabieren groot en

maghügh. Dies Kabiriers zoo veel zou

ftad en hol van Thracie: dat is, van

Samothracie. Ook gedenkt Gvidius de

Zeryntifche ftrandcn van het Treï-

cifch Samos.Desgelijks melt Suidas, dat

op Samothracïe d'altacr-geheimeniffen

van de Korybanten , en Kabiriers , en

Hekate waren , en het hol Zerynthos ,

daer in zy honden opofferden.

Drein gevaer waren , riepen de gee- Ari-

ften of Goden van Samotbracie aen , en ^°?
Sch'

Hrrod.

Hemd.

gezeit zijn , als grote en maghtige Go-
den. Waer om zy by de Grieken op

Griekfchin eenzelvenzin TheoiDyna-

Joi, dat zijn, maghtige Goden, en van I
de Korybanten en Hekate , en vierden

Orfeus Endynatoï
,
genoemt worden. haer ter eere in het hol Zerynthos, en

Eenigen (zeidt Strabo) houden de
}
wierden verloft.

Karybanten , die Jupi/n op het eilant
|

Zerynthos houden eenigen voor een Boe»,

Kreta opgevoet hadden, voor een en IgebtokcnHebreeufchofSyrÜchwoort,

dezelve met de Kabiriers , en dat die op ,
gefmeet van Ziaro of Ziara , dat Mane
bediet, welke met Hekate een en de-

zelve was.

Maer bydArabieren bedietZ^r<ï,of

Zahrathon Venus, welke ook zelve met

beelden van Vulkaen gelijk , en beide ide Kabirïers\n net\\o\Zerynthos vetert

vaneenbelaggelijke geftalteengedacn- ' vviert. Waer om ook Lykofron Venus

te, en verbeelden eencn Pygmecfchen ! Zerynthia noemt : gelijk ook Suidas

manof dwergh. en andere fchrij ven, dat Venus alzoo

Miifchien waren de beelden der Ka- nzhcthol Zerinthos genoemt wiert.

biriers, met ftijve mannelijkhedenof I D'onoirfpongelingen of inbooilin-

zwanzen gemaekt: want d'Atheners ! gen van Samothracie hadden, volgens

hadden d'eerfte onder de Grieken,
\
Diodoor, een oude eigelanttale: waec

door onderwijs der Pelasgianen , beel- van noch veel in d'offerhanden , tot aen

den van Merkuur, met ftijve mannelijk- zijnen tijt, bewaert en overgebleven

Samothracie , te voore CMelite ge-

noemt , gekomen, en hunne werkin-

gen myftifch of zinrijk waren.

De beelden der Kabiriers waren den

van Vulkaen gelijk,

Helych.

Ho! Ze
rynt

heden, gemaekt. De Samothraciers nu
hadden ook van de Pelasgianen , die

certijts Samotbracie bewoonden, hun-

ne vicr.feeften , offerhanden en altaer-

gehcimeniffen bekomen. Dies onge-

twijffelc deze beelden van een zelve ge-

ftalte waren.

Een priefterderKabiriers wiert Koies

of Koes genoemt, die eenen manflagh-

ter zuiverde : desgelijks bediet ook
Kohen op Hebreeufch eenen priefter.

By de Kabiriers der Samothraciers,

hss. was zeker heiligh fpelonke of hol

,

Zerynthos , en ook het Zcrynthifch

hol genoemt, waer in de Kabiriers ge-

cert , en honden aen Hekate of de Mane
opgeoffert werden : welke hierom ook
de hontflaghfter genoemt wert:want al-

dus noemt de Griekfche dichter Lyko-

fron , Zerynthos een hol van de God-
din j de hontflaghfter , verfta Hekate

:

aen de welke, zoo d'uitlegger over

Lykofron getuight , honden opgeoffert

wierden, dewijl een hont met zijn ge-

bafde fpoken verdrijft.

Stephanus noemt Zerynthos een

was, welke tale Bochart voor d'oude

Fenicifche tale hout : gelijk hyook de

namen der Kabiriers of Goden van Sa-

muthracie voor Fenicifche hout.

Van Samothracie was Harmiona of

Hermime , vrouw van Kadmus , ge-

boortigh : want als Kadmus , zoon van

i^yfgen r , na het opzoeken van Euro-

pe , by de Samothraciers gekomen was

,

en d inwijding van hunne altaer-ge-

heimeniffen bekomen had , nam hy

Herm'nne , dochter van Mars en Ve-

nus , enzufter xanjajion ofJafius , ten

wijve.

Jafion enDardanus,gebroeders en zo- siu

nen van Jupi/n en Elektra , hebben eer-

tijts Samothracie bewoont : maer wan-

neer Jajion door Jupi/n , om eenen mis-

dact tegenCm\f begaen.met den blixem

getroffen was , begafzich Dardanus, uit

Samothracie , na Trrje, en bouwde eenc

ftad aen de voet van den bergh ida , en

noemde de ftad na hem Dardanie,

Voorts leerde hy de Trojanen d'altaer-

geheimeniflen van Samothracie.

Ei-
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Eilant Thafos, mxTaJJö.
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H Et eilant 7^rf/of j of Thajfos , of

Thajfus , of Thafus , by d'oude

Griekenen Romeinen, wort nu noch

by Grieken , Turken en Italianen,T^
gebroken genoemt

Het wert alzoo na zekeren Thafos j

een Fenicier genoemt, die met den

broeder Kadnms , door Agenor, ko-

ning van Fenicie , en zoon van Belas ,

gezonden was, om Europe , dochter

van Agenor , op te zoeken: gelijk die

ook het eilant met Feniciers bevolkt

heeft.

Ook overleed Telefe of Telefa'è , en

anders Telefajfa, moeder van Europe

,

op Thafos.

Thafos wert te voore by ouds ook
Odonis , tjEria, of ^m^t , óf e^£-

thrta , en Ogygia, van wegen defïels out-

heit, en Acte van Ceres, om deflelfs

vruchtbaerheit , genoemt: ook Chryce

(voor de komfte der Feniciers,) dat

is, Gout, van wegen zijne goutrijke

mijnen.

Het leit dicht ten Zuide onder de

kufte van Thracie of (-Macedonië , en

met zijne haven niet meer als anderhal-

ve Duitfche mijlen vandaer, dertigh

Italiaenfche mijlen van den bergh A+

thos , nu Monte Santo , aen den mont
van den Strymonifchen zeeboefem,

nu Go'fo di Contejfa , of Golfo di Mon-
te Santo genoemt , ontrent twaelf

Duitfche mijlen ten Noord- Wefte van

het eilant Lemnos , en zoo verre ten

Welle van het eilant Samothracie of

Samandrachi: diesP//W#.rqualijk Tha-

fos vijf duizent fchreden, dat is, een

Duitfche mijlen en een vierendeel , van

het eilant Lemnos ftelt.

Het ftrekt van 't Oofte na 't Vete

,

tot de lengte van vijftien Italiaenfche

mijlen, en heeft veertigh inden om-
trek

De Pariers, of in woonders van het

eilant Paros , hebben , na de Feniciers

,

het eilant Thafos bevolkt, en daerop

eeneftadvan een zeiven namegeftight.

Het orakel had door Telefikles , zoon
van Archilochus , den Pariers het ftich-

ten van cene ftad op dit eilant belaft

:

dat aldus luide. 0.' Telefikles verkiindi*

ge den Pariers , bet geen ik u beveel, op

het eilant Aëria
i

een welgelege flad^ na

't wefte, teftichten.

Thafos wort by eenige oude fchrij-

vers, van wegen defleifs vruchtbaer-

heit, wonderlijk geprezen. Zenodotus

fchrijft , hoe de rcdeiwijker Kahflra*

tus d'Athencrs traghten t'overreden
$

om dar eilant in bezit te nemen , als

het allervrüehtbacrfteenrijk van gout-

mijnen. Eindelijk zeide hy tot een fluit-

rede : Thajfos is het ipperjlt der goede-

ren. Het welk fedett onder d 'ouden

tot een fpreekwoort wiert , als zy heer-

lijke goederen wilden zeggen, die ie-

mant beloofde.

De Thafifche wijn wort by o4^«-
leus boven mate hoogh geprezen :

waer uitby ouds ook een fpreekwoort

ontftaen was, ghy hebt den Thafier in-

gefchonken: wanneer ie mant den wijn

niet met water ; maer met anderen fta>

ker wijn mengde.

Het heeft verfcheidc bergen , die Bdou.

met pek en denne-boomen bewafïen

zijn. De bergen en rotfen beftaen uit piin,

zeer witten , en fchonen bonten mar-
mer- fteen , met goude aederen door-
lopen , die ook by de Romeinen in ho-

ge waerdye was. Daer valt ook d'edele

fteen Opalus.

Het eilant Thafos was by d'ouden

»

over deflelfs rijke goutmijnen, zeer be-

roemt en vermaert : want deze eilan-

ders, deThafiers, trokken, volgens

fchri j ven van Herodoot, zoo uit de gout-

mijnen van het vaft lantvan Thracie,

als uit die van dit eilant
i twee, en

op hét hooghfte drie hondert talenten

jaerlijks. Heredoot zelf geruight de mij-

nen gezien te hebben : en waren, vol-

gens zijn fchrijven
i onder die gene

verre de wonderliikffe , welke de Fe-

niciers , die met Thafus het eilant be-

volkten,gevonden hadden. Deze Feni-

eifche mijnen van Thafos waren tuf-

fchen de lantftreke der Enyriers en Cae-

nyriers. Tegen over Samothracie was
een grote bergh , in het opfpeuren, om-
gev roet.

De Griékfché hiftorifchrijver Thu~

cidides had by zijnen tijt het bewint

en opzight over deze goutmijnen.

Nu zijn die goutmijnen niet meer te

P 3 vin-
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Beton, vinden , ma-er ganfch vernielt en vernie-

tighc. Wel vindmen noch op zommige

plaetfen des eilants , eenige grote hopen

van fchuini, ofvuiligheden van metalen.

Van wegen deze goutmijnen, wert

by ouds het eilant op Griekfch Cbryce ,

dat is, Gout , genoemt. Het is nu volk-

rijk, bewoont , en heeft drie (leden.

plu
;

Markus Brutus deed het lijk van Kafi

fius , een van Julius Cefars dootflagers,

en die zich zeiven op zijne geboorte- dag

had om 't leven gebraght , op het eilant

Thafos heimelijk begraven, teneinde

het krijgsheir,door het zien van het lijk,

gene rou bedrijven , noch den moet

verloren geven zou.

H«od. Darlus, koning van Perfie, deed on-

trent het jaer vier hondert en ncgen-

tigh , voor des Zalighmakers geboorte,

den Thaliers de muuren der ftad flo-

* eenc pen, en hunne Ichepen na * Abderen ver-

ftad van
voerer)5 u i t oorzake zybyde gebuur-

' volken betight werden,als of zy Honden

van hem af te vallen : want de Thafiers,

als diedoor Hijtieu;, de Milefier , bele-

gert waren , en grote inkomften had-

den, hefteden daer van het geit, tot

het aenbouwen van lange fchepen , en

leiden een fterker muur om de ftad.

Thucid. Op het jaer vier honderten zeven-

tigh , voor des Zalighmakers geboorte

,

floegen de Thafiers tegen d'Atheners

aen het muiten , ovet eenige gefchillen

,

diezy met hen hadden, ter zake van

de merkten en koophandel , en mijnen

,

die de Thaliers op d'anderc zijde van

Thracie bezaten. Dies trokken d'Athe-

ners met een vloot fchepen na het ei-

lant van Thafus , en traden , na het be-

vechten der zege , te lande.

Na de Thafiers overwonnen waren,

en zich belegert zagen , riepen zy de

Lacedemoniers tot byftant, met ver-

zoek van hen te befchermen , en in

het lant van Attïka te vallen. De La-

cedemoniers beloofden hen byftant te

doen , op het afkomen der Athcners

;

en zouden het gedaen hebben , indien

zy niet door eene aertbeving belet ge-

worden waren.

Na de Thaliers drie jaren belegert

waren , maekren zy een verdragh mer

d'Atheners, op voorwaerde van de

muuren der ftad te flopen , en de fche-

pen over te geven.

Men vind oude zilvere penningen,

aen d'eene zijde met dit opfehrift : Tha-

fïorum , dat is , van de Thafiers.

DeThafiers ftonden by ouds ook on-

der Alexander de G'ro/^koning van Ma-
cedonië : want alhoewel dit eilant na by

Thracie Ieit,zoo is het ook evenwel zeer

naby Macedonië, niet verre van de haven

van Bucephale, gelegen.

De mijnen van Thafus braghten

jaerlijks tachentigh talenten zewEilippus

en Alexander , koningen van Macedo-

nicn, op.

Stryme is een eilant onder de kuft van

Thracie, en by het eilant jhaj'os gele-

gen. Het was ook een kolonie, enzee-

koopftad of zeefteiger der Thafiers.

Ook noemt Hcrodoot Stryme, eenfte-

deken der Thaliers.

Strv;

Suii

Eilant S'ciatbos , nu Sciatho of Sciatta.

H Et eilant, by d'oude Griekenen

Latijnen Sciathos of Sciathus ,

wort nu noch by d'ltalianen Sciatho of

Schiatiy en in onzezeekaerten Sciatta

genoemt.

Het leit twee mijlen bewefte het

Noordeind van het eilant Scoppelo , met
een kanael of doorvaert van eene zelve

wijte tufichen beide , en twee beoofte

hetvaft lant van Magnejiein Thejfalie,

en voor Golfodi Volo , tufichen beide

,

en ontrent vier mijlen benoorde het

eilant Eulea of Negroponte. Van we-
gen deflelfs nabyheit aen Ettbea , noemt
Stephanus Sciathos een eilant van Eu-
bea. Mela ftelt Sciathos voor den Pe-

! gafeefchen zeeboefcm ,nu Golfodi Folo.

Het heeft twee en * twintigh , of*

|
f dert'gh Italiaenfche mijlen in den om-

-f
Fe r

trek.

Het had by ouds twee fteden : wel-

ker eene ook Sciathos genoemt was,
en door Filippus, koning van M&tc~

donie , verwoeft wert.

Zeneka noemt Sciathos een woeden
zeer rou eilant. Herodoot gedenkt ook
het eilant Sciathos, en ftelt tufichen

het zelve en het vaft lant van Magnejic t

een enge ftrate of doorvaert , welke

uit de ruimte der Thracifche zee fchiet.

Bryttius oïBrutius Sura, gezant van

Lentius, lantvooght van Macedonië ^

ver-
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gemenelijk aen de Weftzijde van dé

bay ten anker , welke de befte en luuw-
fteis, om de meefte befchutring van
winden,en heeft acht ,tien en twaelfva-

dem diepte. Tuflchen deze eilandekens

van wegen de Romeinen , veroverde

op het jaer zes en tachentigh , voor des

Zalighmakers geboorte , het eilant

Sciathos, dat toen een toevlught der

Barbarifche roovers was.

Na die onder zijne maght gebraght

waren , deed hy alle de knechten krui-

zigen, endevrye luiden , met het af-

kappen van handen , ftraften.

Aen de Zuid-Oofthoek van Sciatta,

of Scïatbos , leggen vijfof zes eilande-

kens, achter de welke, aen Sciatta, een

grote, wijde en langwerpige bay leit:

in welker midden een kafteel of ver-

valle kerkje ftaet. De fchepen komen

voornoemt kan men ook veiligh deur-

zeilcn.

De fchepen kunnen niet als met win-
den deze bay uit en inkomen : dies zy
daer beter, als in de Zuid-Wefterhaven
van het eilant.Sc^/><?/ö,leggen:de wijl men
daer van de Turkfche galeyen niet kan
bezet worden. Bewefte deze bay, aen

de Zuidzijde van Sciatta, zijn meer
fcheeps-reen.

Eilant Halonejbs.

HAlonefos of Halonnefos is een eilant,

dat Plinius tuflchen Samothracie
,

en Cherronefus van Thracie ftelt , op een

afftant ter wederzijde van vijftien dui-

zentfchreden.

Strabo ftelt Halonefos , tuflchen het

eilant lkos en Scyros , en voor Magnefie,

een lantfehap van Macedonië: en Mela

na het eilant Sciathos.

Om dit eilant hebben d'Athencrs,

en Filippus , koning van Macedonië

,

tegen eikanderen geoorloght.

Halonefos had by ouds een ftad van
een zelve n name.

Men wil,dat Halonefus nu Lenc,ofPe-

lagnifi', ofanders Pelagifi zou genoemt
zijn. Pelagnifiis een langaghtigh eilant

meteen gebroken oever, en vertoont

zich aen den zeeman uit zee met twee
havens , die van wegen d'enge ingan-

gen gevarelijk zijn.

I Eilant Hg*.

T Kos is een eilant van de Cykladen, en Dipolis, dat is, twee-flad, genoemt of

P
-* zeer klein , en leit dicht of neffens

het eilant Eubea nu Negroponte.

lkos wert anders by d'ouden ook

gebynaemt , van wegen deffelfs twee
(leden.

Eilant Tegdrethos.

,a-

d.

TT Et eilant Peparethos of Peparethus,

•*- -^ een van de Cykladen , was eertijts

Eua?nus of Euomis , volgens Plinius^ ge-

noemt: maerzounu, volgens eenige

,

* Lemene , en in de zeekaerten Lanio , en

anders Lafani , off Seraquino , of Opula

genoemt zijn.

Andere , als Ferrarius , willen , dat

Peparethos , nu noch gebroken Piperi, of

Piper, inde zeekaerten genoemt zy:

welk Piperi niet meer als een klip fchijnt

te zijn , en wort aen de Noord-Ooft-
sijde van het eilant Lanio geplaetft , en

intrent tien mijlen Noordwaerts van

iet eilant Sriro.Eenigen ftellen Opula ook
joteen byzonder eilant,en dicht bezuide

Peparethos.

Plinius ftelt Peparethos voor den
bergh Athos , op een afftant van negen

duizentfehreden , en Strabo voor Mag-
nefie , een lantfehap van Macedonië.

Het eilant Lanio , of Lafani , wort
in de zeekaerten zeven mijlen be-

wefte het eilant Lemnos , vijf of zes

mijlen ten Zuide van den bergh A-

thos , nu Mouto Santo , en veertien of
vijftien mijlen Ooft-Noord-Ooft van

Golfo Volo , aen het vaft lant van Grie-

kenlant gelegen , gcftelt.

Lanio , ofLafani , zou anders ook Se-

raquino of Serachino genoemt zijn , dac

eenigen ftellen aen de Zuidzijde van het

eilant Pelagnifi , met een goede haven.

Lanio is een fehor eilant, met vele

rud-
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rudfen aen de Noordzijde, en ron-

tom met vele inbochten. Maer daer is

gene haven voor fchepen » uit oorzake

de gront over al fcherp en vuil is.

Plin. Op Peparethos lagh by ouds eene ftad

Van een zelven name.

Dionyfius Periegetes noemt Pepa-

rethos het hoge Peparetbos : en Ovi-

dius vruchtbaer van treffelijke oly-

ven.

Peparethos was byd'ouden van we-

gen den wijn beroemt, die na dit ei-

lant by hen de Peparetifche wijn gc-

noemt wiert , en by Atheneus uit o^W-

fiofanes gedaght wort. Waer om ook

by ouds dit eilant Euoenos , dat is, Teel

Toijn , of "üijn-rijk , volgens Plinius
,
ge-

noemt was.

Ten tijde der Griekfche keizers

,

ftont het eilant Peparethos , onder het

lantvooghdyfehap van Thejfalie.

Op de Zuidzijde van het eilant L&ino Èjian

of Lanio, leit een klein eilant, Dromo ge-

noemt, datopltaliaenfch of Griekfch

zoo veel als loop of koers gezeit is : de-

wijl de fchepen, die van 't Oofte na
Pot{|<

'tWefte varen, aldaer gcmenelijk een

merkteken van de koers van hun

fchipvaert des nachts nemen.

Het heeft dertigh Italiaenfche mij-

lerflh 't ronde.en goet zoet water , en is

zeer vruchtbaer. Eenigen willen, dat

het ook OpuU zou genoemt zijn, en

andere houden het eilant Scopelos voor

het eilant Dromo.

Gainbrufa is een klein, fmal , lang- Gaip

werpigh en gebroken eilanr , op de bru'-

Ooftzijdc van het eilant Piperi gele-

gen.

Het is het uitterftc der eilanden van

d'Archipel.

Eilant Scyros nu Scyro.

HEt eilant Scyros of Scyrus , by

d'oude Grieken en Latijnen , ge-

scephan. noemt , wort nu noch Scïr

o

, na d' Ita-
plm-

liaenfche fpelling , en JJoU di Sciro
,

en ook San Georgiodi Sciro , by d'Italia-

nen genoemt.

Het is een van d'eilanden Cykladen
,

en het uitterfte of laefte, volgens Pli-
I

niusy van d'eilanden Cykladen taSpo-

raden.

Euftath. Het eilant heeft den naem Scyros

van wegen deffelfs rouheit bekomen

;

dewijl het als fteenigh of klippigh is

:

want fteenigh heet op Griekfch Scyro-

des.

Het leitNoord waerts tien ofelfDuit-

fche mijlen van Capo Martelo of Capo

Doro , de Zuid-Oofthoek van het eilant

Negroponte : maer ten Oofte ontrent

zes of zeven mijlen van de Weftzijde

van Negroponte , en heeft ten Oofte

het eilant Lesbos of Metelino , op een

afftant van zeftien of achtien mijlen

,

en ten Noord-Oofte by na op een ge-

lijken afftant het eilant Lemnos , en ten

Noord-Wefte het eilant Scoppelo, zes

of zeven mijlen van daer.

Het ftrekt in de lengte Noorde en
* Por- Zuide , en heeft in den omtrek * tachen-
"=h

- tigh of f zeventigh Italiaenfche mijlen.

Het leit in vorm van eenen driehoek j'

want het heeft drie zijden: alsd'Oofi-

zijdc, tuflehende Noorder en Zuider-

hoek : de Noord- Weftzijde , tuflehen

de Noorder en Wefterhoek , en de

Zuid-Weftzijde, tuflehen de Wellen
Zuidhoek.

Het is hoogh , berghagtigh en bofch

rijk.

Het wert in oude tijden van de Pc- ?0i

lasgianen en Karen bewoont.

Scyros had by ouds eene ftad van een

zelven name. Gelijk ook nu eenigen
s"

een flechte ftad daer op ftellen : en ee-

nigen vlekken, als Meniana, en S. Polo,

met eenen bergh Rachiano genoemt.

Scyros was onder d'ouden door de
Stt

.

mijnen of groeven van bonten mar-

merfteen vermaerr. Zeker hele fteen

van het eilant Scyros dreef op 't wa-

ter : maer ging te gronde, zoo vermor-

felt was.

Het eilant Scyros was het vaderlant

en koningrijk van Lykomedes : by

wiens dochter Deidamie , Achïlles ,

zoon van de zee-goddin Thetis , eenen

zoon Pyrrhus, Neoptolemu* gebynaemt,

gewan : want wanneer de moeder The-

tis uit het orakel verftaen had , dat

haer zoon Achilles in den Trojaenfchen

velttoght zou fneuvelen , indien hy der-

waerts met d'andere Griekfche velt-

ovcr-

Plit
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'övetfte trok, zoo verberghde zyhcm
toen hy groot geworden was » in

vrouwen gewaet , onder de dochters

van koning Lykomedes. Na hy eene

wijle aldaer verbleven was , en t>ei-

damie zwanger gemaekt had , wert hy

door lift van Uiyjfes ontdekt en ge-

.vonden, en ten oorloge na Troje ge-

•, togen : want Troje kon , by afwezen

van Achilies , niet verovert worden.

Eindelijk wicrt Achilies door Paris

gedoot , en te Sicbeum begraven.

!
Hieromfchrijft<5

,

/r4£o, dat Scyros al*

\
lermeeft door de namaeghfehap van

: Lykomedes met Achilies , en door de

geboorte en opvoeding van T^jopto-

lemits, zoon van K^ichilles , befaemt

was.

D'ouden hadden tot een ipreekwoort,

het Scyrifch vorjlendom , dat op een

gering rijk gcduit wiert ; dewijl dit

i
een fteenigh , en onvruchtbaer eilant

is.

D'inwoonders zijn nuGriekfcheKri-

ftenen, en flacn den wijnbouw ga : want

i

op dit eilant valt veel wijn. PorcKccbi

maekt het eilant onbewoont , ter

\
oorzake van de mecnighte der wilde

dieren."

Scyros was onder de Kriftenen toi

een bisdom opgerecht , en ftont onder

het aertsbisdom van Bisdom.

Op Scyros hielden in oude tijden

geiten , welker deughden , zoo Strx-

bo fchrijft , het eilant roemrughtigh

maken : want zy gaven uitflekend veel

melk : maer waren daer by won-
derlijk wilt , « en ftieten gewonelijk

de vol gemolkte emmer met de voet

door woede om. Waer uit by d'ou-

den een Scyrifchegeit , tot een fpreek-

woort ontftaen was , dat op de genen

gepaft wiert, die quademet goede da-

den bedorven : of op de genen , die

deughtmetondeught befmetten.

Aen de Zuidzijde van Sciro leggen

drie of vier eilandekens , vry hoogh
in 't acnzien : daer recht beneden,

en bewefte de Zuidhoek van Sciro,

en neffens een lage valey of dal , is

een goede haven , Porto S. Giorgio op
Italiaenfch genoemt.

Recht voor den mont, aen de Zuid-

\ hoek, van de haven , leggen twee klei-

ne, ronde en rootaghtige eilanden :tuP

fchen de welke en het vlak eilant aen

i

de Noortzijdc , dat effeö en flecliE

i &, lans
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lant is, het befte gat is, om met de

fchepen in de haven te varen.

De fchepen lopen , gekomen door

of binnen het gat, Ooftwaertsop, en

gaen leggen in eenen boght , onder een

hogen bergh, meteen tou aen de wal

vaft. Het is'er achten twintighen der-

tigh vadem diep. Hoger na 't Noorde
lei teen grote zantbay , daer de fchepen

voor of binnen op tien , twaelfen veer-

tien vadem zetten kunnen , en tegen

alle winden befchut leggen : behalve

de Zuide-winden, die waien recht in

de haven.

Deze haven is over al wijd en fchoon,

of zonder klippigen gront : dies de

fchepen altijt , door het gat voornoemt

,

uit en in kunnen varen. De fchepen

kunnen ook tiuTchen het vlak eilant

voornoemt, en de Noordwal deur-

loopen : maer het is'er heel nau , hoe-

wel zes of zeven vadem diep.

De Noordhock van Sciro is vuil

en rudzigh , tot meer als een mijle

Noordwaerts in zee. Daer leggen ve-

le klippen, ecnige boven; maer de

meefte onder water.

Bewefte Sciro leggen twee andere

kleine eilanden : welker Ooftelijkftc

Schafoliindc zeekaerten, maer anders

Sciropola genoemt wert. Her is een

laegh en fleght eilant.

Het Wettelijklte eilant wort Scandx

in eenige kaerten genoemt.

Derdehalve mijle Noord - Noord- \

Weft van dit laefte, doch wel zood (

Noordelijk , en recht Weft van het ?|

M#ordeind van Sciro , leggen drie of

vier lage eilanden Diaderfi of Aderfi y

enbyd'onzende Broeders genoemt.

De fchepen moeten deze eilanden

aen den Ooftkant niet te na komen,

dewijl zy al over vuil en rudzigh zijn.

Anderhalve mijle Noorde ten Wc- %
\

fte van d'eilanden Diaderjï of Broeders
,

leggen drie eilandekens Siïodroni , en

anders in eenige kaerten Sorelli ge-

noemt.

De fchepen loopen tuffchen de twee

Noordelijkfte deur. Aen het Noorde-

lijfte eilant leit een dorp , daer de fche-

pen overal op zes , zeven , acht en

tien vadem zetten. Daer valt anders

weinigh, als goede wijn enbranthout,

voor de fchepen te halen.

Eilant Scopelos of Scopelo.

Ptolctn

Plin.

HEt eilant Scopelos by d'ouden^n nu

Scopelo, en Scoppelo, en Scogli ge-

noemt , leit van de Weftzijde der ei-

landen Siledroni, Noord-Weft ander-

halve mijle , en met zijn Zuideind van

Porto S. Georgio de Sciro , Noord-
Weft zes mijlen, en twee mijlen beoo-

fte het eilant Sciathos , en ten Noorde
vier mijlen van het d\znt7{jgroponte.

Het heeftin den omtrek twaelf Ita-

liaenfche mijlen : hoewel Ferrarius die

op dertigh begroot.

Op Scopolo leit eeneftad : daer voor

de fchepen op tien , twaelf, en veer-

tien vadem ten anker leggen: doch

niet als met d'ankers Zuide en Noor-
de , dewijl d'Oofte - wint daer recht

op inblaeft : maer aen het Ooft-

eind der ftad leggen de fchepen op
het veilighfte- Benoorde of beoo-

fte de klippen , is een grote in-

ham, daer de fchepen ook ten anker

kunnen loopen, en met een tou aen

het hoge lant vaft maken ; doch leggen

daer op de Zuideen Zuid-Oofte win-
den.

Aen het Zuideind van Scoppelo is

ook wat inboghts, om voorde fche-

pen ten anker te komen.Aen de Noord-

Weftzijde van de Zuid-Wefthoek , of

aen de Weftzijde, niet verre van de

Zuidhoek des eilants , is een goede ha-

ven , welke Ooft en Zuid-Ooft inftrekr,

doch is niet wijd. Binnen de haven is

aen de Zuidzijde een inwijk , daer

binnen de fchepen op achtien en twin-

tigh vadem , met een anker in den

gront,entou aen de wal, vooralle win-
den befchut leggen. Doch met een

Wefte wint kunnen de fchepen daer

qualijk uitkomen : dies het ongeraden

is daer in te leggen , om niet door

deTurkfche galeyen bezet te worden

,

welke de fchepen , die hier komen om
koren te laden,en zonder vry gelei-brief

dikwils varen, zomtijts betrappen. Der-

halve is het beter tuffchen het eilant

Scoppelo, en eenige eilandekens , die een

weinig buiten en benoorde deze- haven

leggen,ten anker te lopemdoch het is'er

zes en dertig en veertigh vadem diep,en

een
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eenbarre reé : want de Noorde en Zui-

de winden waien daer recht tufichen

deur.

Het klein eilant, daerdefchepenön*

der leggen , is vol geboomte.

Eilaiit tAifirati of Cbrjce.

Vier mijlen Zuid-Weft ten Zuide

van het eilant Lemnos , en ontrent

zeven Noord-Ooft ten Noorde van

het eilant Sciro, leit tuffchen beide êe\i

eilant K^iijlrati of S. Srati-'m de zee-

kaerten , en anders Santé Strato of San-

firati, enby d'ouden Cbryce, volgens

ecnigen, genoemt.

Het heeft vijftien Italiaenfehe mij-

len in den omtrek , is ganfeh bergh-

aghtigh , en onbewoönt , en vol wil-

de dieren.

Het eilant AiflrAti is een laegh ei-

lant. Wanneer menhetopdrieof vier

. mijlen ten Welle van zich heeft, zict-

men ook te gelijk het eilant Tenedos ,

op zes mijlen Noord-Ooft ten Ooftè,

als ook d'eilanden Embro en Saman-
dracbï , met het valt lant van Natolie

of klein Koffie , en Sababora , en Capo

Sigeri , het Wefteind van het eilant

Metelino , Zuid - Ooft ten Oofte ,

en Zuid-Zuid-Ooft , op een afftant van

vijf of zes mijlen : desgelijks het ei-

lant Scio , bewefte het eilant Mete-

lino hene.

Als d'eilanden Samandrachi en Ëm=
bro , in 't Noorde ten .Oofte, en Noord-
Noord-Ooft in zee van u zijn, dan leg-

gen zy in vele ftukken , als ofze vele ei-

landekens waren.

Klip van Helia.

'ai TEgen over het eilant Sccpelos
,

leit een zeer hoge klip , Helia ge-

noemt : op welker top eerie kerke ftaer

,

daer in wel eer een Kaloyer of gee-

ftelijke Griek woonde. Men zeidt

,

wanneer hy 't eener tijde in de zon te

flapèn lagh, een arent hem d'oogen

uitpikte : doch zou hem , op zijn bede

totGode, herftelling van zijn gezight,

door Helid , in het aenzien van an-

déren , weer gegeven zijn. Waer orri

men deze klip, op Italiaenfch , LoSee-

gliodi Helia , dat is, Klip van Helid ,
genoemt heeft,

Eilant Taros,

i T)t^fros, een van d'eilanden Cykla-

* den , is alzoo genoemt na Paros, een

Arkadicr, en zoon van Parajïus ófvan

Jafo» , volgens anderen , gelijk het ook
; nu noch Paras én Pare heet.

Het eilant Paros wiert anders te

1

°'
' voore, in verfcheide tijden, eerft Paktia,

en daer na Minoa oïCMinoia, Deme-

! irias , Zacynthus , Hyrid , Hyle'èjfa ,

én Kabamis genoemt.

Het wert CMinoa of Minoia ge-

;tph. : noemt , dewijl het door Minos, ko-

::;
;

,lin
-

1 ning van Kreie óf Kandia , t'onderge-

braght was : maer het was Kabamis
1 geheten , na Kabarnus , die aen Ceres

de fchaking van hare dochter Profer-

pina, door Pluto gépleeght , bekent

maékté : hoewel eénigc willen, dat

dit eilant hierom zou Kabamis ge-

j'j

f
, j

noemt zijn , dewijl de priefters van Ce-
c

resy by de Pariers, Kabarniers gehe-

ten werden:welk Kabamis Bochart voor
een Fenicifch woort hout, en opofferen

uitléit.

Het eilant Paros heeft op 't naefte*

ten Noorde , het eilant Delos , ten We-
lle * Nix'/a, op anderhalve mijle, ten *ofN&
Zuide Nio en Zetïne , op vier mijlen , ioj.

en ten Wefte Sifanto op vijf mijlen.

Plinius ftelt Paros zeven düizent

en vijf hondert fchreden van het eilant

Naxos , en acht en dertigh duizent

fchreden van het eilant Delos , dat zijn

negen Duitfche mijlen en een halve,

daer het niet boven vier of vijf mijlen

ten Zuide van Delos leit.

Porcachi breit het eilant in de lengte

,

van 't Oofte na 't Wefte , uit': daer het

zelve meer (in de zeekaerten) van

't Noorde na 't Zuide uitgeftrekt leit.

Hy brengt ook den omtrek óp
vijftigh Italiaenfehe mijlen ; hoewél

JÜL a Fef-



PAROS.

Hcrod.

Harem,
Por»
Paris.

Ferraritts dien op tachentigh begroot.

By ouds lagh op het eilant een ftad

van een zeiven name.en daer voor ftont

H«'jch-
cen temPc* van de wetgeefftcr Ceres :

welker priefters by de Pariers Kabar-

niers genoemt wierden.

In oude tijden was Paros een magh-
tigh en rijk eilant : want Kornelius

Nefos noemt Paros een eilant , opgebla-

zen door rijkdommen , en Stephanus

het gelukzalighftc en grootfte van d'ei-

landen CykUdert.

Het eilant Paros heeft verfehcide

goede havens, als een acnde Wcftzij-

de, Porto Paris gemenelijkby hetzec-

volk genoemt, welke buiten voor ha-

ren mont vele rudfenof klippen heeft

leggen.

Dicht aen 't lant van Paros , en acn

de hoek van deze haven , lcit een klein

ront eilandeken , en daer tegen over

vele hoge klippen, daer de fchepen

tuffchen beide doorzetten , om in de

haven te komen. Dwers van de hoek

fchieteen drooghte, ontrent cen der-

dendeel in den mont der haven. Een
ftuk weeghs inwaerts, na 't Noord-Oo-
ftc , leit een grote lantbay , en in het

midden van die zantbay, en in 'tmid-
den des vaerwaters, een blinde klib,

niet meer als acht voet onder water,

die ganfeh van ftcen is, en daer de
fchepen rontom kunnen varen : want
het is'er ruim en wijd genoech.

De fchepen mogen in die zantbay

op vijf, zes en zeven vadem zetten:

maer op acht vadem komen zy de

klip of drooghte te na : dewijl het

dicht aen de klip acht en negen va*

dem diep is. Anders kan men met de

fchepen over al veiligh zetten , \tacr

men wil : want men lcit'er voor alle

winden bevrijt: behalve een Wcftc-

wint, diewaeit recht in de haven : en

een Zuid-Ooftc wint , die de flimftc

is , en daer over de bergen valt.

Aen de oever der haven leit eene

ftad, ook Paros genoemt , welke wel

eer zeer groot was, naer uitwijzing

van hare puinhopen.

Aen de Zuid-Ooftzijde deseilants, H«
en ontrent vier mijlen Noorde ten Wc- T"

fte van het eilant Nio , leit achter drie

eilandekens een fchone haven , Trio ge-

noemt, daer de fchepen op drie plaet-

fen kunnen inlopen.

Met
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Het Zuidelijkfte eilant is het groot- 1 dien d'ouden,om zijne dierbaërën waer-

digheit , in gout zetten, ofmet gout om-
ringden. Gelijk dees poëet in de vol-

gende vaerfen getuight.

guale manus addunt ebori decus , Ui

ubifavo.

K^irgentum pariufve lapis circttr»'

ur auro.

1

Pati'.ie

Mat,

mcr

ft«c

fte en hooghfte : en daer achter is de

befte ree , op zes , zeven en acht va-

dem waters : want zoo men wat Noor-

delijker totaen het middenfte eilant op

zes vadem komt , dan is de gront rud-

iigh en vuil : dies de fchepen Paros niet

nader , als op zeven vadem , moeten

komen.

De fchepen, die uit den Noordc

komen, en binnen deze haven willen

wezen , zetten het onder een klein ront

eilant , of ook tegen het groot gat der

haven over , recht voor de warer-plaet-

fe, daer het veiligh leggen is.

Aen d'Ooftzijde des eilants zfjn noch

drie havens , als de haven Tifdo , Mar-

mero, en S. Maria.

Op Paros is ook een haven Verion ,

en een van de fchoonfte havens der

Archipel , welke meer als hondert

fchepen bergen kan.

Aen de Noordzijde van Paros, on-

trent anderhalve mijle van Porto of

haven van Paros , ieit Porto of haven

Aufa , alzoo na een by gelegen ftede-

ken of vlek genoemt , welke zeer goet

en kennelijk voor den zeeman is.

Aen die zijde des eilants , na de

"Weftzijde van de haven toe , leit een

hoge , fteile en klipaghtige bergh , dien

men , in het aenvaren uit den Noorde of

Ooftc , van verre verneemt.

Deze haven is in het gat achtienen

twintigh vadem diep. Op de linke of

Ooftzijde, leit binnen in de haven een

uitftekende hoek , daer de fchepen om
lopen, en op een fchonen zantgront van

vijf vadem waters zetten. Men kan

daer binnen gene zee zien. Zyisoyer

al fchoon , ruim en wijd , en de groot-

fte haven daer ontrent : behalve de ha-

ven op het eilant Milo.

Voor deze haven leggen ten Noor-

dc, eenige eilandekens in zee : welker

een S. UWaria heet , en een ander ten

Ooftc Bah.

Het eilant Paros was in oude tijden

van wegen de fpier-witte marmer-fteen

zeer vermaert en beroemt,die allermecft

,

gezoght en begeert wiert, om afgoden

beelden daer van te maken.Ook was het

voorfteofde gevel van Apollos tempel

,

te Delfos , van Parifche fteen gebouwt.

Na het eilant wort dit marmer, Parifche

fteen by den poëet Firgilius genoemt

,

Dat is,

Zoodanigh cieraet de handen elpen-

been byzetten ,
gelijk als zilver of Pa-

rifcheJieen met geelgeut omringt Tvorti

Ter zelver oorzake noemt Ovi-

dius dit eilant, het marmere Paros *

en Firgilius het fneeu-wit Paros.

De bergh , waer uit de marmer-
fteen gehouwen wordt , was Marpef-

fia ot Marpefos geheten , dien Firgi-

lius dt Marpefifcherotfc noemt.

De Parifche bergen hadden zee?

vele ongemene diepe mijnen of holen t

daer in geen daghlicht fchijnen kon

:

dies het marmer , dat daer in lagh , nier

als by het licht van kaerfen of toort-

fen kon gehouwen en uitgehaelt wor*
den. Hierom wiert de Parifche fteen

op Griekfch ook Lychnites , dat is

,

kacrjfigh, genoemt. Aldus fehrijft Pli-

nius, daer hy van eenige vermaerde

fteenhouwers van Chio fpreekt : Zyalle

gebruikten alleenlijk "uitten marmer uit

het eilant Paros , dienzjr begonnen hek-

ben Lychnites te noemen: dewijl hetby

de kaerfen inde holen gehouden Tekrt»

zooFarro fehrijft.

Hierom wort ook het marmer van
Paros , by Atheneus

t de Lychneefche

fteen genoemt.

Men zeidt de grote Heer en andere

groten te Konfiantinopolen, geen an*

deren marmer-fteen aen hunne gebouw-

wen gebruiken , als die van het eilant

Paros.

Men houd,dat op dit eilant gene mui-

zen gevonden worden.

Paros wort by den poëet Ariftofa»

nes gezeit kout water en fchone

vrouwen te hebben , het welk by
d'ouden een zeker fpreekwoort was

:

waer meê te kennen gegeven wiert, dat

geen goet zonder quaet is, of dat al-

tijt quaet met goet verzelt is.

Het eilant Paros wert allereerft in stépfe,

aeloude tijden van deKrcters, en van
eenige weinigeArkadiers bewoont.

^3 Parei
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Paros wort nu meeft van Grieken

bewoont. Het geeft , tot Karatfch of

hooftgelt, aen den groten Heer drie

duizentpiafters.

ÊUant Ontrent op het jaer vier honderten

dw°
S

negentigh, voor des Zalighmakersge-

Miitia- boorte,ftak Miltiades jveltheer ofadmi-

övm"' rac* derAtheners,met een vloot van ze-

cornèj. ventigh fchepen in zee, en veroverde
Nep. in byna aiie d'eüanden Cykladen, die de
Yit.Mil- J r . • j "i t,
tiad. Peruanen , ten tijde van koning Da-

rittSy byftant gedacn hadden , byver-

dragh , en ten dele met gewelt.

Wanneer hy het eilant Paros ^ dat

op zijne rijkdommen hooghmoedigh

was , met reden noch verdragh niet

weer kon verzoenen, zoo befloot hy

de ftad met leger-werken , en beroofde

dezelve van allen toevoer van lijftoght.

Daer na naderde hy , met katten en

ftorm-bokken op té rechten,de muuren.

Toen hy nu ftont op het punt

,

om de ftad te bemaghtigen , raek-

te van verre op het vaftlant, door ze-

ker toeval,des nachts een wout iu brant,

die van het eilant gezien wert : wan-

neer de ftedelingen en belegeraers

de vlam zagen opgaen, meinden zy

beiden, dat van de vlotelingen van

toning Barius een teken gegeven wiert:

waer door de Pariers van de ftad over

te geven afgefchrikt werden: en Mil-

tiades, uit vreze van door de vloot van

koning Barius overvallen te worden,

de opgerechte befchanzing en leger-

werken in brant ftak, en met zijne vloot

weer na Athene zeilde : waer over hy

by de burgers in haet raekte , en van

verraderye befchuldight wiert; dewijl

zyhemte laft leiden, dathy Paros had

kunnen veroveren , maer zich door ko-

ning Barius laten omkopen , en , zon-

der iet te verrichten, van het belegh

opgebroken was. Eindelijk wert hy

in een geltboete van vijftigh talenten

gedoemt, zoo veel onkofte aen de

vloot befteet was.

Stefhanus verhaelt, uit den aclouden

Griekfchen hiftori-fchrijver Ephorus,

het belegh van Faros door CMiltiades,

aldus.

Miltiades nu verwoefte andere ei-

landen, wanneer hy daer aengelant

was , maer omcingelde en belegerde

Paros, hetallergelukzalighfte en groot-

fte der Cykladen , en belette den toc-

I voer van lijftoght , die ter zee kort irige-.

braght worden , en rechte te lande

ftorm-gevaerten op. Wanneer nu de

muuren ter neer geftort Waren,en de be-

legerden een verdragh gemaekt had-

den , om de ftad over te geven, raek-

te een boich by geval omxttitMykonos

,

(een eilant,ontrent vijfmijlen tenNoor-

de van Paros gelegen ,) in brant : dies

de Pariers treinden, dztDatis , velt-

heerder Perfianen, hen ditvuurentot

een teken gaf, om de ftad niet over te

geven. Weshalve zy het verdragh in

de wint flocgcn , en aen Miltiades de

ftad niet overgaven.

Waer uit namaels by d'ouden een

fpreekwoort onftonr,dat zy op de genen

paften, die hun verbont niet hielden , en

zeiden Jtiapariafein , dat zoo veel zeg-

genwil, aliopzijnParifch. Dusverre
S'.efhanus.

Hcrodoct gedenkt ook dit belegh van

Paros door Miltiades , met verfchil der

oorzake en omftandigheden , in de vol*

) gende woorden.

Na CMiltiades de verzoghtc fche-

pen van d'Atheners bekomen had ,

voer hy na Paros , onder fchijn van

het onrecht te wreken, dat de Pariers

eerft aengedaen hadden, die met ga-

leyen in Marathon, te gelijk met de

Perfianen ten ftrijde getogen waren.

Dezen dekmantel gebruikte hy tot ver-

fchoning van zijn misdrijf. Macrin'er

daet had hy eene wrok op de Pariers

,

van wegen Lyfagoras, zoon van Ti~

feus, die hem by Hydames , de Pers*

had befchuldight.

Na dan Miltiades, met een vloot uu
aen Paros gekomen was, belegerde hy

de Pariers , en befloot hen binnen de

muuren, en zond eenen heraur, met
verzoek van hondert talenten , zeg-

gende , by aldien zy die niet gaven ,

dat hy niet eer zijn krijgsheir zou te

rugh trekken, eer hy hen verdelght

had.Dan de Pariers befloten aen Miltia-

des niet het minftegeltte geven j maer

hunne ftad te befchermen. Zy omhei-

nighden onder anderen allermceft de

plaetfen, van waer de ftad kon beflormt

worden , en haeldcn des nachts d'oudc

muur eens zoohooghop, als zy was.

Wanneer nu Miltiades radeloos ge-

worden was, en niet wiftwat hem te

doen öont, had hyecne vrouw, ge*

boor-
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boortigh van Paros , met name Timo

,

en een dienares der inlantfche Goden

aengefproken , welke hem ried, indien

hy zich aen het veroveren van Pa-

ros veel liet gelegen leggen, in het werk

teftellen, dat zy hem zou gebieden.

Op haer bevel dan was Miltiades na

de muur of het ftaketfcl , dat voor de

ftad , en rontom den tempel van de

wetgeeffter Ceres lagh , getreden , en

fprong daer over , dewijl hy de deu-

ren niet openen kon , en klom van

daer op een zolder, om iet te doen of

te bewegen , dat ongcoorloft was te

bewegen. Maer in het ftaen voor de

deure, was hem een gril.over zijn lijfge-

1

gaen : dies keerde hy langs den zelven

weg, en fprong van de muuren , en ver-

ftuikte zijn knie. Miltiades, dus qualijk

gehavent,zeilde wéér te rugh, en braght

den Atheners geen geit , noch had

Paros niet verovert : maer de ftad

flechts vijf en twintigh dagen belegert

en het lant verwoeft.

Wanneer de Pariers vernamen dat

Timo, de dienares der Goden , Miltia-

des gewaerfchuuwt had, zoo wilden

zy haer daecover , na de ftad van het be-

leg ontflagen was , ftraffen. Dies zonden

zy aen her orakel na Velfis , om te vra-

gen , of zy de dienares der Goden

,

gehouden
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welke den vyant de gelegentheit van

het vaderlant te veroveren ontdekt,

en aen Miltiades de heilighdommen

,

daer van by geen mannelijke fexe

geoorloft was te fpreken
, geopenbaert

had , zouden om 't leven brengen.

Maer Pythia, oforakel van Apollo, ftont

dat niet toe , en logende , dat Timo
d'acnrechtfter der aenfhgen was. Einde-

lijk wert Miltiades , by de gemeente van
Athene , in eene boete vanvijftigh ta-

lenten gedoemt, die zijn zoon Cimon

voor hem na zijn doot betaelde : want
hy overleed il Athene , aen de quetfure

van zijn been. Dees Miltiades had ook
te voore het eilant Lemnos voor d'A- ziet'pag.

theners verovert. Dus verre Herodcot.
'

'

**

Eenige (lellen op Paros eene ftcdeken

Parthia : met twee andere plaetfen

,

zlsCephdloscwAgofta.

Men zeidt op dit eilant een boom is

,

die wit linnen , wanneer daer in nat

gemaekt wort , zwart maekt.

Op de Weftzijde van dit eilant, Antipa-

leit een ander fmal en langwerpigh ei-
ro -

lant Antiparo , dat is , tegen over Paro
,

op Griekfch genoemt.

Aen de Weftzijde van dit eilant

,

leit een derde eilant Sigilla of Sigilh

genoemt.

EilantQ05
-,
ofCea, oiQa > vxxZéa.

Strab.

HEt eilant , by d'oude Grieken

Kéos of Ce'os , en by verkorting

Kos genoemt , wert by de Latijnen (zoo

Plinius getuight) Cea of Cia geheten

:

gelijk het ook nu noch Cea oiZea heet

,

hoewel a anderen het ook Cios, en
b eenigen Cianos noemen. Anders heet

het ook by de Grieken te voore c Hy-

drujfa , dat is , Waterrijk , van wegen

den overvloet des waters : hoewel Pli-

nius uit Arijloteles fchrijft, dat het

eilant Tenos ook Hydrujfa, om den

overvloet des waters , genoemt was.

Het wiert Ceos of Cea genocnat , na

Ceus , zoon van den reus Titan.

Het eilant Cea , of Zea , leit met zijn

Noordeind Weft ten Noorde , vier
:

mijlen van het eilant Jura , anders

,Trava, vijf mijlen Zuidwaerts van het

eilant Eubea, nu Negroponte
,
(daer het

,

volgens Plinius, van afgefcheurt is ,) zes

mijlen Zuid-Weft ten Wefte , van de

Fcrrar

' Noord-Wcfthoek van het eilant An-
dros,en drie kleine Duitfche of* vijfIta-

liaenfche mijlen ten Oofte, ofZuide ten

Oofte , van het eilant Makronifi, anders

Jfola Longa genoemt.

Straho ftelt het eilant Ceos dicht by
het eilant Helena of LMakronifi , en

Plinius vijf duizent Ichreden of vijf Ita-

liaenfche mijlen van daer.

Het ftrekt in de lengte Zuid-Weft
en Noord-Ooft.

Het heeft ontrent dertigh Italiaen- Fcrrar.

fche mijlen in den omtrek : hoewel
Porcacchi dien op vijftigh begroot. Het
is veel hoger , als het eilant Ukakronijï.

De Weftkuft van Zea ftrekt , van

't Zuideind na 't Noorde , ontrent

Noorde tot de haven toe : of tot dat-

men het eilant George d'Arbore , Weft*
Zuid-Weft vier mijlen van zich heeft:

dan ontvalt de wal of kuft na 't Oofte,

en ftrekt Noord-Oofte ten Noorde.

Het
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Ste-

phan.

Stcphaii

Suab.

Strab.

sttab. Het eilant Cea of Ceos had by ouds

vier fteden , als Korifia, (anders Ko-

ri/fus , en KareJfusJ Poiëejfa , Julis , en

Kartbea : waer na ook: die eilant Tetra-

polis , dat is , jjierftad , op Griekfch

genoemt wert.

Ten tijde van Strabo en Plinius

waren'er , na hun fchrijven , noch

twee fteden overigh : alsj#/i* en Kar-

tbea : de twee andere waren , volgens

Strabo , tot die twee in een getrokken ,

te weten, Poïéejfa in Karthea, enüCo-

rijsia in Julis : hoewel Plinius fchrnft

,

dat die twee fteden vergaen waren.

De ftad Karthea was na zekeren Kar-

thiits genoemt, diealdaerfterf.

De ftad Julis was na den bron Ju-
(

lis genoemt , en lagh op eenen bergh

,

vijf en twintigh ftadien van zee. Hacr

fcheeps-timmer-werf of zeefteiger was

de plaetfe , daer op Korijfia geftight

lagh , en had zoo vele wooningen niet

,

als een vlek.

By Korijsiacn Poiëejfa ftont een tem-

'

pel van den Smintilchen ApJlo. Tuf-

fehen dezen tempel en depuinhopen der

ftad Poiëejfa , ftont een kapel van de Ne-

dufifche CMinerva ,
geftight door Ne-

Jlor, na zijne wederkomfte vunTroje.

Strabo (telt ontrent Koriflia eenen

vliet, Elixus genoemt.

strab. De ftad Julis heeft in aeloudc tijden

vele geleerde mannen uitgelevert : want

van Julis was de lierdichter Simonid.es

geboortigh , die ook gezeit wort de

Griekfche. letteren v\ en a uitgevonden

te hebben. Ook was zijn nevc Bacchj-

lides van Julis geboortigh : desgelijks

d'arts Erajijlratus : en, onder dePeri-

patetifche Fiiofofen , Arijlon , een na-

yveraer van Bion , de Boryfthcnither.

By de ftedelingen van Julis was,

naer het fchijnt,'een wet ingevoerr,waer

by de genen , die boven de zeftigh ja-

ren oudt waren , met het zap van dulle

kervel ofmaenkop te drinken , om 't le-

ven gebracht wierden, om den anderen

genoechzame fpijzeovcr te laten.

Strab
D'oude Griekfche poëet Menander

gedenkt ook deze wet , daer hy zeidt

:

die niet kan Ti'el leven , dat die niet qua-

lijk leve.

In dezen zin fchrijft ook Heraklides
,

in zijne ftactkundige regering, van de

Cejers aldus. Het eilant Cea is Welva-

rend {ofgezont ) De menfehen hebben'er

Strab.

JEüan.

Hcra-

clid.

een goeden ouderdom , en allermeejl de

'vrouloen : "Mant d'oude luiden verT»agh-

ten de doot niet : maer voor het zfvakof

verleemt H>orden^helpen sommigen zich,

met maenkop , en andere met dulle ker-

vel van kant.

Wanneer zy ook t'eener tijde in de &>.

ftad belegert waren , hadden zy, naer

men zeidt, befloten d'oudften hunner

te doden , op bepaling van een zeker

getal van jaren. Waer op d'Atheners

van het belegh waren opgebroken.

Aen de Noordof ïs'oord-Weftzijde HiBl

des eilants is een goede haven , met een

nau gat ofmont,welke de zeeman in het

varen lichtelijk voor by zou lopen,

'ten ware hy acht gave op een ron-

den hoek of bergh , aen de Noortzij-

de gelegen , daer een wit kerkje ofhuis»

je op ftaet.

De Noordhoek van de haven is

een lage en klippige uithoek. De Zuid-

wal van de haven ftrekt Zuid-Ooft ten

Oofte in.

De bay der haven ftrekt Noord-Ooft
en Zuid-Weft , en is in 't midden twin-

tigh, twee en twintigh , en vier en

twintigh vadem diep. Binnen de bay,

aen de Zuid-Weftzijde , ftaet ook een

kerkje. In deze haven leggende fche-

pen tegen alle winden befchut.

De zee had by ouds , zoo Plinius

getuight , meer als dertigh duizent

fchreden , dat zijn denigh Italiaenfche

mijlen , van het eilant Cea fchielijk afge-

fcheurt, met ondergang van zeer vele

menfehen:want als Cea, (zeidt hy) van

Eubea afgefcheurt was, werden aen-

ftonts byna vier delen , na de zijde van

Beetie toe, door dezelve zee verflonden.

Plinius ftelt op het eilant Cea eenen

bron , wiens water de genen , die het

drinken , dom of ongevoelijk maekt.

Men zeidt deze toeval zoo lang zou

duuren , tot dat [iet water verteert is.

De Caprificus , ofwilde vijgeboom

,

draeght op Cea , volgens den zcl-

ven Plinius, driemael in 't jaer.

Op het eilant Cea heeft in aeloude Ari

tijden Arifieus , zoon van Apollo en Cy ^
rene , en fchoon-zoon van Kadmus^n^
wiens dochtcrAutonoë hy ten wijve had,

geregeert.

Hy verliet , na de doot van zijnen

zoon ^Akteon , die van de honden ver-

fcheurt wiert, Theben , en nam het

ei*



c E
ê'ilaftt Cèk allcrëerft , toen het noch on-

bewooht en volkiooswas, en niet als

van grote en vele vogelen bewoont

wier'r, in bezit.

Van Cea zou Arifieus ha het eilant

'Sardinië overgefcheept zijn $ hoewel

andere het verhuizen van Arifieus na

Sardinië voor een loutere verdicht -

fel en beuzel houden : dewijl d'oude

Grielcfchen poëet Pindarus melt, dat

Arifieus van het eilant Cea na Arkadis

zou verhuïft zijn , en aldacr geleeft

hebben, daer hyby d'Arka.diers voor

jupijn geëert wert. Desgelijks fchrijfc

Trog«;,dat Arifieus wijd en zijd in Arka-

öf/fgeregeert hebbe.

Onder de regering van dezen Ari-

fieus quamen e'cnige Atheners op het

eilant Cea gevlught. Want wanneer

vader Liber , neve van Kadmus , ika-

riusoï 1karos na het lantfehap van A-

thene gezonden had, om d'Atheners

het aenqueken en bouwen van wijn-

ftokken te keren, zoo hadden de bötiw-

luiden , die door het drinken van dzn.

wijn half dronken geworden waren,

en meinden vergif ingedronken te heb-

ben , dezen ikaros namaels fchande-

lijk vermoort : dies zy , uit een wroe-

gend gemoet des bedreven misdaets,

terftont na het eilant Cea. overftaken ,

daer zy by die eilanders als gaftgenoten

ontfangen wierden , en zich met der

woon ter neer zetten. \

Wanneer Gods grarafchap niet lang

daer na tegen de misdadigen woede,
beroofde d'opgaende Hon titer door

hare hitte d' akkers en landeryert van

hunne vruchten : waer door d' eilan-

ders in ziekte vervielen, die zy, tot

ftraffe van Ikaros doot, en het ontfan-

gen der dootflagers , moften leiden.

Koning Arifieus, ontroert door deze

verzoght vanrampen en onheilen

zijnen vader Afdllo, op wat Wijze hy

,
zijne onderdanen van die ellende zou
kunnen verloflen : die hem beval ; met
vele offerhanden , de doot en rrian-

flagh van Ikaros te verzoenen, en van

]upjn te verzoeken, dathy, op wel-

ken rijt de Höntfter zou opkomen ,

veertigh dagen wint wilde verkenen,

die de hitte der Hontftcrre zou mati-

gen : welk bevel Arifieus volbraght

,

en verworf het ontftaen en waien der

Jaerwinden > die Etefien by de Grieken
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genoemt worden. Wanneer die Jaer-

winden ontbraken, zoo herriep telkens

Arifieus dezelve , met offerhanden aen

Jupijn op het eilant Cea te doen.

Meer andere óudefchrijvers geden-

ken deze offerhanden , door Arifieus

ingevoert , en die deilanders plagia-

ten te doen , om de Etefien of jaer-

winden te verwerven.

Apollonius getuight ,, dat wanneer
de Höntfter , d'eüanden 'Minóïden. of
Cjkladen uit den hemel zengde, Ari-

fieus zich dan na het eilant Cea begaf:

alwaer hy een groten altaer aen den
Ikmeefchen Jupijn oprechte , en offer-

hande op de bergen aen de Höntfter

,

en aen den Saturnifchen Jupijn deed.

Met believen van Jupijii , verkoelden

de Jaerwinden hetaerrrijk veertigh da-
gen, en de priefterinnen van Ceos de-

den noch by zijnen tijt, voor de op-
gaende Hontfterrè, offerhanden van
d'eerftelingen.

Eenigen houden dezen Arifieus

voor, een én den Zclven met Jupijn en
Apollo. . . .

Antonius vereerde op het jaer een en
veertigh , voor des Zalighmakers ge-

boorte, den Atheners het eilant Cea,;

als Ook Tenos , Egina , Sc'uthos , lfos>

Peparethos.

Zea is een eilant, dat tiu nietmerk-
waerdighs heeft noch geeft : en daer

van men niet brengen kan , als Valane-

deoïFaleny, dat zijn akeroïekel-doppen,

om daer meê beeften huiden of leer te

bereiden en touwen.

Daêr vallen ook gene koopwaren te

laden , als die aldaer door de Korfairen

gebraght worden , doch zijn van wei-

nigh belang. Elk eilander moet zich

uit andere plaetfên van het geen voor-

zien, dat hem dienftighen noodighis.

Men zeidt op het eilant Cea allereerft.

de geweve vrouwen zijde kleden of
kleren by oüds gevonden zijn ,die d'ou-

den in hoge achting en waerdye had-

den ; dewijl zy zoo fijn, yl en dun wa-
ren , dat het blote lichaerri daer deur

fcheen. Aldus getuight Varro by Pli-

nius , dat van dit eilant het tenger ge-

waet of kleding voor dé vrouwen
voortgekomen zy. In een zelven zin

fchrijft byna Solmus, een na-apervan

Plinius.

Pamphyla, dochtervan* Latous, was
R d'eer-

Cirer.

Lib. 2.

Argon,

AppiitJ.

*of ras

Platis

,

volgens

•Ariftote-*
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dëcrfte , volgens Vilnius , Welke de dra-

den der zywurmen , tot kleding en

overdaet der vrouwen , op Cea t'ont-

hafpclen en weder te weven , uitge-

vonden heeft. Doch deze Pamplyla

wortby Ariftoteles, in zijn boek van

de dieren, gezeit d'eerfkop het cilant

Kos de zijde kleden geweven te heb-

ben.

Ook verhaelt Plinius , dat de zy-

wurmen , waer van men de zijde kle-

den weefde , op het cilant Kos voert-

geteelt wierden , gelijk ook doorgaens

hierom by d'oudc Latijnfche poëten,

als Tibullus , Properttm , Ovidius en ï

Horatius , de Koifche en niet de Cee- l

(che kleden of kleren, met roem ge-

daght worden.

Het eilant Zea brengt , aen den gro- s D.

ten Heer, zeventien hondert piafters

tot Karatfch of hooftgelt op.

Eilant Tenos nuTino.

Strab.

Stephan

Plin.

HEt cilant Tenos, alzoo van over

ouds by Grieken en Latijnen

,

wort nu noch by d'Italianen en d'on-

zen Tim , en by de Franfen Teute
,

genoemt : te weten , na Tenus , de

ftichter of eerftc bewoonder des ei-

Bodurt. lams : hoewel andere Tenus , en op

Dorifch Griekfch Tanos , voor een Fe-

nicifch woort houden ,
gefmeet van

Tannoth , dsxjlangen of draken bediet

:

in plut. want op dit eilant Tenos waren , zoo

d'uitleggcr over den ouden Griekfchen

poëet Ariftophanes getuight , eertijts

vervarelijke flangen en fcorpioenen.

In een zelven zin wert dit eilant by

d'ouden ook Ophiuffa, dat is, ftang-

aghtigh genoemt. Desgelijks wert een

adder , volgens Hefychius , Tenia , als na

Tenos , by d'ouden geheten. In een zel-

ve betekenis fchijnthet ook Hydrujfa,

Plin. by eenigen der ouden ,
genoemt te zijn

,

te weten, na dcHydren of waterflangen.

Hoewel Ariftoteles by Plinius melt,

dat het Hydrujfa zou genoemt zijn,

van wegen den overvloetdes waters:

of dewijl het van water overvloeide

:

want Hydór bediet op 't Griekfch ytater.

Het is een van d'eilanden CykUden:

hoewel andere het onder de Sporaden

rekenen.

Het eilant Tenos , of Tino , leit met
zijne Zuidhoek , Capo S. Gtano, ander-

halve mijlen tenNoorde, van deNoord-
Wefthoek van het eilant Mikone: (want

zoo wijdt isdedoorvaerttuffchen bei-

de,) en met de zelve hoek, Noorde ten

Ooftc , derde halve mijlevan het eilant

Delos: heeft ten Noorde het eilant An

-

dros,op een mijle,en tenWefte, d'eilan-

den Jura en Zira, op drie ofvier mijlen

Ferrarius ftelt Tino vijftien , en Spon

twaelf Italiaenfche mijlen van groet

Delos , en Baurtrand twaelf Italiaen

fche mijlen van het eilant Mikone.

Het begrijpt in den omtrek * veertigh i

Italiaenfche of tien Duitfche mijlen :

c

f daer andere den omtrek niet groter, als
f

i 5 Italiaenfche mijlen maken.

Het ftrekt met zijn oude ftad, volgens

Plinius , tot vijftien duizent fchrcden ,

of vijftien Italiaenfche mijlen verre.

Tencs had by ouds gene grote ftad:

maer buiten de ftadftont in een wout,
een grote en bezienswaerdige tempel I

van Neptuin : gelijk ook d'oude Griek-

fche eilanders het beek van Neptuin

met zijnen drictant op d'eene, en een

tors druiven op d'andere zijde van hun-

ne penningen geflagen hadden.

Men vind ook penningen, met het

hooft van Jnpiter Hammon op d'eenenen

op d'andere zijde een tors druiven , met

deze letter T. H. Men ziet'er ook met

het hooft van keizer Severus op d'eene,

en op d'andere zijdeeendrietant, daer

een flang omgeflingert is: en met de-

ze letteren op den rant : THNID.N , dat

zeggen wil , penning van de Teniers.

Men vind er eenige oudeRomeinfche
overblijffelen, die op het gedenkteken

ofgraf van Flavius Euergetes flaen , dat

door zijne gemalin opgerecht wiert.

D'oude ftadlagh, naer hetfehijnt,

aende Zuid-Weftzijde des eilants, by

eenc ree of bay , daer de fchepen ten an-

ker komen. Dezeplaetfe beftaet nu niet

meer als uit drie of vier huizen , en

voert evenwel noch den naem van Po-

li of Polis , dat op Griekfch ftad gc-

zeitis. Maer wort by anderen Ka/lel Pa- Pc

leo , dat is , oud kafteel , genoemt.

Van daer klimtmen na het kafteel

of vefting , dat een grote Duitfche

mij Ie weeghs van den zeekant , en

byna

mti
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byna midden in het eilant, op eenen

bergh, of op een van de verhevenfte

oorden des eilants , of óp de hooghfte

top vaneenefpitfe, rotfe of klip ftaet

:

dies het door de voordelighcit des oorts

van geen klein belang is : doch heeft

gebrek van water: waer over het niet

lang een belegh zou kunnen uitftaen.

Dicht by of rontom het kafteel,

leit de voornaemfte hooftftad des ei-

lants , ook Tino genoemt. Zy is met

een biflchoppelijken zetel verheerlijkt

,

en ftaet onder het aertsbisdom van Rho-

dus.

Men telt op dit eilant vier en twin-

tigh vlekken , welker inwoonders zich

alle in tijt van noot bequamelijk binnen

het kafteel zouden kunnen verbergen

en befluiten : want het kafteel leic in

het midden der dorpen.

Men kan van dit kafteel niet al-

leenlijk over het ganfeh eilant : maer

ook over het grootfte gedeelte van de

ganfcheArchipel hene zien. Ten Wefte

zietmen van daer het eilant Andros

,

en daer over het eilant Negroponte:mzcx

na 't Wefte het eilant Zett^CWuhonifi,

en ten Zuide , het eilant Delos.

Men zeidtd'inwoonders met de Vc-

netianen een verdragh gemaekt heb-

ben : te weten , dat wanneer zy niet

kunnen noch willen hen langetbefc her-

men ,
gehouden zullen zijn het ka-

fteel aen d
:inwoonders over te leveren

,

die dan de vryheit zullen hebben, tot

hunnen befchermer te kiezen, dien zy

willen.

Het eilant Tino heeft, federt drie eeu-

wen , onder de Venetianen geftaen , en

is het laefte eilant , dat zy aen dien oort

in de Levant nu bezitten. Het heeft zich

zelf dikwils tegen de Turken be-

fchermt. Zy doen het door eenen Pro-

veditoor, alsopperhooft, beftieren.

Het is beter bebouwt, eri beter be-

volkt , als d'andere eilanden CjkUden

,

die onder het gebiet van den groten

Heer ftaen ; dewijl het van d'aenval-

len en befpringen der Kriften Korfairen

bevrijt is.

Het eilant is vruchtbaer van koren

,

vijgen , olyvenen zeer fchone druiven :

waer om miffchien d'oude inwoon-
ders , op de verkeerde zijden van hun-
ne medalien of penningen , een tors

druiven deden flaen : gelijk men zoo-

O. 13

1

noch hedendanige oude penningen

op dit eilant vind.

Het ganfeh eilant leit hoogh , en be-

ftaet uit een groten klomp van marme-
re rotfen : gelijk men daer ook noch
groeven of kuilen vind , die eertijts

bewerkt , en daer uit ftcenen gehou-
wen zijn. Het is evenwel op verfchci-

de plaetfen met een vruchtbaren gront

bedekt.

Daer groeit , onder vele andere krui-

den en gewaflen , een doornige brem-
kapper-boom , met rode bloemen.

Het geeft zeer grote en fmakelijkc

uyens , die d'eilanders eeten. Deze
uyens , en ook die van d'andere eilan-

den der Archipel, hebben zulken fterke

reuke noch fcherpheit niet, als de hier-

lantfche, en worden raeu gegeten , als

appelen ofperen , en verfterken en doen
treffelijk de mage teeren.

Het eilant Tino heeft ecnige opene
reen ; maer gene beflote havens , daer

men, omhaer nauheit, fchepen ber-

gen kan: behalve aen de Zuid-Ooftzij-

de, P01 to of haven S.Gioano, bewefte

Capo S. Giano gelegen ; daer de fche-

pen achter een geheel laegh eilandeken

befchut leggen : doch zy dient byna niet

als voor galeyen. Het is een zantbay,

daer de Ichepen dicht by 'tlantop vijf-

tien , achtien en twintigh vadem zet-

ten kunnen , om voor een Noorde wint

befchut te leggen.

Aen de Noortzijde des eilants leit

een goede haven , Porto Palermo ge-

noemt , daer in twee of drie fchepen

bequamelijk kunnen leggen, meteen
anker 't zeewaerts , en een tou aen het

lant vaft , of met touwen ter weder

zijde aen 't lant vaft: want de gront is'er

overalfchoon.

Aen de Zuid-Wefthoek is een ree

of zantbay , S. Nikolas genoemt. Daer
benoorde is een fteile hoek , doch niet

zeer hoogh , met een klein kerkje daer

op. De fchepen komen daer voor het

kerkje, dwersvaneen dal, op zes en

twintigh, en acht en twintigh vadem
ten anker , en hebben dan Noord-
waerts het kafteel , dat op eenen bergh

leit.

Poreacchi ftelt in het midden des ei-

lants op een vruchtbare vlakte, eene

ftad: alsook twee zeer fterke torens:

eentenOofte, en een ten Wefte. Ten
R 2 Noor-

Spon.
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Noorde, leit volgens den zelven een

fraei dal.

D'Inwoonders zijn Grieken, en fpre-

ken de Griekfche tale; doch volgen

byna alle de Latijnfche kerkelijke ge-

bruiken.

De mannen flaenhet maken en tee-

len van zijde ga , en bearbeiden dezel-

ve,als ook de zijde van het cïhmAndros.
De vrouwen binden het grootfte ge-

deelte in bondels , en verkopen die goet

ROS,
koop. Het pont koffer niet meer, als

vier Franken of zes of zeven fchellin-

gen : maer zy is flechr, en niet zeec

fraei. Ook zijnde Zy- werkers of Zy-

reeders daer te lande zoo onkundigh

en onervaren in hun hantwerk , dat zy,

inplaetfevan de zijde, met die te be-

arbeiden , luifter by te zetten , dezelve

van den luifter, diezyhad, beroven:

dies hunne zijde ftoffen van floret

tonijnen gemaekt te zijn.

Eilant£>*w, nu jfoura, o( Trava.

«The-
vet.

£Nig.
tCaftald.

TT Et eilant Gyaros , alzoo by d'ouden
•*- •* genoemt , léit , volgens Cicero , tuf-

fchen het eilant Zea en Scyros.

Stephanus maekt Gyaros een van

d'eilanden Sporaden : hoewel andere,

als Plinius, het onder het getal der Cy-

kladen brengen , maer Strabo fluit het

daer buiten.

Gyaros wort nu Jero, of Joura, en

anders Trava genoemt : en niet a Ka-

loiro , of b Stapodia , of c Stenofa. ,
gelijk

andere t'onrecht willen.

Joura , anders Trava , leit drie of

Vier mijlen, Ooft ten Zuide , van het

Noordeind van het eilant Zea , en vijf

mijlen Zuid-Ooft ten Zuide van 't Zuid-

eind van Negroponte , en heeft het ei-

lant Tino ten Oofte , op een afftant van

drie kleine mijlen, en Zira ten Zuide,

op een gelijke verte.

Men ziet dit eilant , als men uit den

Wefte komt aenzeilen, tuffchen Zea

en Fermina, door.

Jura is een kort , doch tamelijk

hoogh eilant : gelijk ook Juvenalis

Gyaros kort noemt.

Plinius brengt den omtrek van Gya

ros op
ftelt daer op eene ftad

D'Inwoonders dezes eilants waren
(zoo Varro by Plinius getuight) door

de ratten verjaeght, die, na het ver-

stcphan. jagen der menfehen, het yzer afge-

. knaeght hadden.

Strab. Op dit eilant groeit een dodelijke

stcphan. doorn , K^icherdes genoemt , die den

boom , daer hy in gefteken wort , dor

maekt.

By Filo wort het eilant Gyaros, het

onvruchtbaerfte van alle eilanden ge-

noemt : gelijk het ook , volgens fchr ij-

ven van Tacitus, behoeftigh van wa-

twaelf duizent fchreden , en

Theo-
phrafl.

Plin.

ter , en woeft en ganfeh onbebouwt

was. Waerom het ei lant Gyaros , by de

Romeinen, tot een fpreekwoort dien-

de , wanneer zy eenen misdaet wilden

noemen , die eene zware ftraffe waer-

digh was : want dan zeiden zy : Gya-

ros Tvaerdigh. Gelijk ook de Romeinen
misdadigen van aenzien , op dit eilant

,

in ballingfchap gewonelijk zonden : als

onder andere uit hetfehrijven van Ta~

citus blijkt , daer hy zeidt.

Lucius Pifo oordeelt , dat rnen Syl-

lanus Tvater en vuur ontzeggen z,al 7

en hem op het -eilant Gyaros bannen.

Hier op flaen ook de woorden van den

dichterJuvenali

s

.

Jude aliquid brevibus Gyaris& ctr*

eere dignum,

Si vis effe aliquis.

Dat is

:

Bejla iet te doen , dat het kort Gyaros,

en de kerker Teaerdigb is , zoo ghy een

man Tvilt z,ijn.

Ten tijde van keizer Augufius wa- s«.

ren d'eilanders van Gyaros armen be-

hoeftigh, en bezaten een klein vlek,

dat van viffchers bewoont wiert : want

als keizer K^iugufius zich in de ftad

Korinthos, na d'Aktilche zeegeftaetfie,

bevond
,
quam een van de viffchers by

hem, om vermindering van tohatting te

verzoeken: dewijl zy honderten vijf-

tigh drachmen betaelden : daer zy be-

zwaerlijk hondert konden opbrengen.

Bezuide het eilant Jura , en bykans Eila

tegen d'Ooftzijde van het eilant Pe- ^"

lagnijï , ftellen eenigen een klein eilant,

Prafonifigenoemt.
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Eilant ^Andros > tm^Jniro , OÏJndrea.

H Et e'ihnt Andros en Lsfndrus, by

d'oude Grieken en Latijnen ge-

noemt, wort nu noch by Grieken en

Italianen Andro, en by donzen Andrea

geheten. Het wert by ouds ook Kauros

,

Lafia , Nonagrta , Epagns , Antandros ,

en op Griekfeh, van wegen deflelfs

waterrijkheit , Hydrujfa genoemt : hoe-

wel Arifloteles, by Plinius , aen het ei-

lant Tenos, nu Tino , den naem van

Hydrujfa, om deflelfs waterrijkheit,

geeft.

CtpV

Ci»

.i?.:..

P
l

lliiu

ƒ/

101 II

del

Kit''

Het eilant wert Andros genoemt , na

Andros, broeder van Eurymachus., of

Ananius ., en vader der volken Enorro-

piers, dieneenigen Andriem noemen

,

en eenen zoon van Ananius maken.

Het is een van d'eilanden Cykladen ,

en eerfte der Cykladen , volgens Plinius,

a- die het tien duizent fchreden van * Ge-

rt (turn ,
(een uithoek van het eilant Eu-

bea, nu Negropont

e

,) twintigh duizent

van het eilant Delos, en negen en der-

tigh van het eilant Ceos fielt.

In de zeekaerten lek de Noord-

"Wefthoek van Andrea, , zes mijlen

Noord-Ooft ten Oofte van het eilant

2w, en de wijte tuffchen Negroponte,

tenNoorde, en tuffchen Andrea, , ten

Zuidc , wort op eene grote mijle be-

groot.

Het kit met zijn Zuid-Wefteind

anderhalve mijle, ten Noord-Wefte,

van het eilant Tino , met een kanael

van een zelve wijte tuffchen beide

,

daer de fchepen kunnen doorzeilen.

Plinius begroot den omtrek op drie

en negentigh duizent fchreden , dat

zijn drie en negentigh Italiaenfche mij-

len: hoewel Porcacchi niet meer als op

tachentigh.

De Zuid-Weftzijde des eilants ftrekt

Noord -Weft ten Noorde , en Noord-
Noord-Weft , en Zuid-Ooft ten Zui-

de , en Zuid-Zuid-Ooft , ontrent drie

mijlen , tot drie of vier kleine eilande-

kens, die een weinigh van dit eilant

.afleggen: en van daer voort by wijle ,

Noord-Noord-Weft, Noorde, Noord-
Noord-Ooft , en langs het Noord- eind

i Noord-Ooft.

Het Zuidelijkfte der eilanden voor-

noemt, is het grootfte, daer achter

de fchepen ter ree, op eenën goedeu

korael gront van twintigh , twee en

twintigh, en drie en twintigh vadem*

kunnen lopen , en voor alle winden

,

behalve een Zuide, befchut leggen:

want die blaeft daer recht in.

Benoorde dit groot eilant leit een

klein en laegh eilant,dat zich als een ter-

ruwen-broot ganfeh ront, in het aen-

zien, vertoont.

Onder het Wefteind des eilants

leggen vele rudfen en klippen , daec

achter ook een haven of ree is : welkec

Noortzijde voor aen hoogh en fteil lant

is: maer de Zuidzijde vlak lant.

In deze haven leggen de fchepen

aen beide zijde, met een touaen lant

vaft, en befchut voor alle winden : be-

halve een Zuid- Wefte wint, diedeha-

ven recht inblaeft.

Het eilant Andros heeft veel verfch

water. Op dit eilant ftont in oude tijden

een tempel van Vader Liber oïBucchus,

in den welken een bron was , die (zoo
men Mutianus by Plinius geloven mag)
inLoumaent altijtdefmake van wijn,

in het vloeien, had. Het heeft eenigc

bergen , met vruchtbare dalen tuflehen

beidcihoewclPorcacchi het eilant ganfeh

berghaghtigh maektj alwaer hy ook de

ftad zonder haven ftelt.

Het voet veel vee , en geeft treffe-

lijken wijn , en andere goede vruch-

ten.

Het levert ook veel zijde uit , en al

wat tot 's menfchen gebruik van node
is : dies Strabo Andros te recht een ge-

denkwaerdigh eilant noemt.

Aen het Oofteind des eilants , leit

eene ftad , ook Andro genoemt , welke

met Grieken, Koomfcheen Latijnfché

Kriftenen , als ook met Turken , be-

woont wort.

Dicht voor de ftad leit op een klip

,

rontomin't water, een fterk kafteel*

welk met een brugh, tot overgang , aen

de ftad gehecht is.

De ftad was, ten tijde der Kriftenen,

meteen bisdom verheerlijkt, en ftont

onder het aertsbisdom van het eilant

Naxos , en voorhene onder dat van A~
thene.

Ontrent vijf mijlen Ooft -Noord

-

R 3 Ooft

Plifl;
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Klip Ka- Ooft van heteilant i^fndrea, kit een

klip, met een zeer hoge fpitfe , in zee

,

Kaloieroby d'Italianen, en by donzen

gemenelijk de Kaloyers , en anders ook

L E V A T A.

by d'Italianen , Buono Vecchio , dat is

,

goede oude , in een verkeerde zin
,

ge-

noemt : dewijl zy voor den zeeman

zeer quaet en gevaerlijk is.

Eilant Syros.

Stiab.

Scrphan.

*Diog.
Lacrt.

Hc-fych.

Suid.

"fLib.io,

O Tros , een der eilanden Cykladen
,^ wert alzoo by d'oude Grieken en

Latijnen,en anders ook *Syra genoemt,

en fchijnt by Homeer , volgens f Strabo
,

onder den naem van Syria of Syrië

,

gedaght te worden.

Sjros heet nu noch by d'Italianen

SyrOyVnazt wort in de zeekaerten Sira of

Zyra genoemt. Stephanus noemt Sy-

ros een Jonifch eilant.

Sira. leit ontrent twee grote mijlen

Noord-Weftwaerts van het eilant De-

los , en recht Noord- Weft eene mijle

van het eilant Lavata

Het heeft op de Weftzijde d'cilan-

den Zea en Fermina, op de Noord-
zijde het eilant t^Andrea, op de Noord-
Ooft en Ooftzijde d'eilanden Tino en

Lavata, en op de Zuidzijde heteilant

Paros , en ten Ooftc Mikono.

Syrvs of Syrië was by ouds , (zoo

Homeer getuight ,) een zeer gelukzaligh

en rijk eilant: want hy noemt Syrië

wei-rijk, vee- rijk, wijn-rijk en koren-

rijk : en voeght'er by , dat daer op noit

hongers-noot onder het volk ontftaet:

noch gene vervarelijke ziekte onder de

fterffelijke menfehen woedt.

De Feniciers hebben van over ouds

,

en al van der helden tijden af, het eilant

Syros bezoght: hier over leeftmenby

Homeer: hoe de Fenicifche koopl uiden,

na zy op dit eilant een jaer vertoeft had-

den , de byzit van koning Ctejius , van

daer vervoert hadden , de welke ook
van Fenicïe , uit de ftad Sidon

,
geboor-

tigh , en eene dochter van koning Ary-

bas was.

Van Syros was d'oude Filofoof Fe-

ricides geboortigh , tot groten roem
des eilants, die d'eerfte by de Grie-

ken de Filofofyc gelcerr heeft , en tot

eenen groten man geworden is ; hoe-

wel hy noit leer - meefter gebruikt

,

maer zich zelven in de verborgene

Fenicifche boeken , na die bekomen

te hebben
,
geoefent had.

Eenigen houden dezen Ferecides
,

voor leermeeftcr van Pythagoras , en

anderen voor leermeefter van Thales,

een der zeven wijzen van Grieken-lant.

Op het eilant Syros is langen tijt
,

zeker uitftekend konftwerk vanFery-'

ades overgebleven : te weten , een

* Heliotropium , alzoo op Griekfch ge- .

noemt, dat is, een Scioterijch iverktuigh
;

of Zonne-wijzer, wiens ftijlde Zonne-

ftilftanden , door de vermeerdering en

vermindering der fchadu wen,aenwees.

Maer men zou dit konftwerk voor

veel ouder kunnen houden, en heeft

dat mogelijk , al ten tijde van den poëet

Homeer , op dit eilant geftaen , als uit

zijne volgende vaerfen te befpeuren is.

Ben eilant Inert Syrië genoemt , zoo

ghy het zou mogen horen zeggen hebben.

Het leit boven * Ortygie , ahnaer de Zon»

ne-fianden [of Zonne-keerkr'mgen) zijn.

Waer onder te verftaen is,dat die met

een ftijl op een Scioterifch inftrument

ofwerktnigh aengewezen wierden.

Op dit eilant leit een ftedeken, v^rrf-

na geheten. Aen d'Ooftzijdeis een re-

delijke goede haven voor gemene fche-

pen, daer drie of vier eilandekens , Ga-

dronifi genoemt , voor leggen.

Hcfy

Suid.

Euft..

inHi.

*of

los.

Eilant Levata.

HEt eilant Levdt* leit van het ei-

lant Siara , recht Zuide ten Oofte

een mijle,en van het eilant Paros, Zuide

ten Oofte , vier mijlen en een halve. Het
is een laegh en klein eilant , en kan by

klaer weer, op cenen afftant van'driecn

vierde halve mijle, gezien worden. Op
een piftool-fcheut aen de Weft-Noord-

Weftzijdc leit een klip in zee , en zes of

zeven voet onder water.

Ei-
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Eilant Kalauria of Sidcra*

r 35

TEn Zuid-Oofte, niet verre van

ftranr of kuft van Peloponnefus ,

(nu CWorea,) regen over de ftad Tre-

zen of Tre&enium , (nu Damala ofPle-

da ,) en tuflehen Capo Malo en Capo Syl-

U, en tuflehen de Golf van Engina en

die van Napoli , leir een eilant KaUuria
,

by d'oude Grieken en Latijnen , ge-

noemt, macr heet nu Sidra of Sidera.

Strabo maekt het eilant KaUuria

,

dertigh ftadien of fchaers een mijle in

den omtrek groot, en fcheit het door

eene ftraet van vier ftadien breet van

het vaft lant: het welk, met Plinius

overeenkomt, die KaUuria vijf hon-

dertfehreden van het vaft lantftelt.

Het eilant KaUuria wasby d'ouden

nergens als door de doot van Demofihe-

nes , een Athener , en de beroemfte

van alle Griekfche rcdenaers,vermaert,

die derwaerts, als na eene vryburgh,

ter oorzake van den tempel van Nep-

tuin , voor x^dntipater , na de doot

van Alexander , gevlucht was.

Op KaUuria ftont een tempel , aen

Neptuin gewijdt : waer om dit eilant

ook Pofidonia genoemt wiert : want
Neptunus wort op Griekfch Pofidon

genoemt.

Dees tempel wiert by de Grieken in

zulken eerwaerdigheit gehouden , dat

de Macedonen , na zy Grieken-Unt on-
der gehoorzaemheit gebraght hadden

,

het recht van vryburgh ongeschonden

en ongequeft , aen den zelvcn tempel

,

behielden.

Op dit eilant wert Diana , met de M«a.

grootfte eere geviert , die hierom by
™°rPhs

Ovidius de Kalaurifche Diana genoemt
wort.

KaUuria , zoo de fabelen beuzelen

,

behoorde Latone y en Dele s Neptuin toe :

maer zy verwiffelden namaels tegen ei-

kanderen van eilant : waer uit een

fpreekwoortontftont, voorDelos, Ka-
Uuria : dat op het vergelden van wel-

daet met weldaet geduit wiert.

Plinius ftelt vervolgens voor de ftad

Trezenium, d'eilanden Plateis y Belbina^

Lajia en Baucidias.

lib. 7 .

Eilant Sant (florgio de l'Albero
%
of Kjtrdmaeh-hoet.

Vijf mijlen Ooft ten Noorde van

het eilant Sidera, en vier kleine

' mijlen Weft ten Zuide , en Weft-

\
Noord-Weft van het eilant Zea y en

' drie mijlen Zuid-Weft ten Zuide van
• het eilant Makronifi, en vier mijlen ten

t: ' Zuide van Capo Kolonne y leiteen eilant

i I San Giorgio de l'Albero by d'ltalianen,

a en in onze zeekaerten, S. Georged'Ar-

&
' bore , en anders de Kardinaels-hoet

,

van wegen deflelfs geftalte , in het aen-

zien van verre, by d'Engelfchen en
donzen genoemt.

Het is een hoogh en tamelijk lang ei-

lant , en fchiet aen de Noordzijde heel

fteil neer , en loopt fmal af. Het is boven
op, in het verre gezight, hcuvelagh-

tigh en hakkcligh, en munt buiten

alle andere eilanden daer rontom
uit : dies men het van verre in zee zien

kan.

Eilant Helene , anders Kjanae , en nu ïïMaltronifi,

of IfoLLonga,

HEt eilant Helene oïHelena, wort al-

zoo doorgaens by Strabo, Plinius

,

I Stephanus , Mela en andere oude fchrij-

:
vers genoemt.

Strabo ftelt het eilant Melen* voor

de zeekufte van t^Attikacn Beotie, en

*miC : vootThurium en * Sunium, tweeuit-
P°,(W

;
hoeken van het vaft lant van Ksittikarot

Coluii. .

;ue. Athene.

Plinius fielt Helene vijf duizent

fchreden , dat zijn vijf Italiaenfche

mijlen , van d'uithoek Sunium , en ook
zoo verre van het eilant Cea.

Stephanus noemt Helene , van we-
gen deflelfs gelegentheit en onderho-

righeit onder Attika , een eilant van
Attika.

Het is een rou eilant , en was
ten
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ten tijden van Strabo woeft
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3trab Het is langwerpigh , en ftrekt tot

ontrent zeftigh ftadien in de lengte

:

<„,„,,„„ waeromhetookop Griëfcfèh Mieris ,

datis, lang, en nu noch gebroken Ma-

ttontfi, dat is , lang ethnt , by de Grie-

ken genoemt was: gelijk het ook, in een

zelvenzin, op Italiaenfch , Ifola Longa

geheten is.

Makronifi wort in de zeekaerten on-

trent een grote mijle ten Oofte of Zuid-

Oofte van Capo delle cdonne , een uit-

hoek van Achaja of Attika
,
geftelt , en

ontrent drie mijlen ten Welk van het

cilant Zea, en vijf mijlen ten Zuide

of Zuid-Wefte van het eilant Negro-

ponte , en ontrent vier mijlen ten Oo-
fte , van d'eilanden Gadronifi.

Het leit in de lengte Noord - Ooft

ten Noorde, en Zuid-Welt ten Wefte

uitgeflrekt.

Op de Wefthoek des eilants ftaet

een kapel.

Het is geen hoogh , maer laegh ei-

lant , en wort om deiïelfs onvrucht-

bacrheit niet bewoont.

Homeer, zoo Strabo getuight , zou

dit eilant Helena of Makronifi , met

den naem van Kranaïs of Kranae ge-

denken, daer hy Paris , anders Ale-

xander , zoon van den Trojaenfchen

koning Prt&mus en Hekuba , de ge-

fchaekte Griekfche Helena. met deze

woorden doet aenfpreken.

Noit beeft de liefde my zoo in het

herte getroffen : noch "Wanneer ik, heb-

bende u uit het lufttgh Lacedemon ge-

fchaekt , of d'in zee varende fchepen

zeilde, en op het eilant Krana'ê , u in

liefde op het bed bekende , als ik u nu be-

ntin, en de zoete lufimy verrukt.

Want Homeer (zeidt Strabo) noemt
dat eilant Krana'ê , het welk nu (verfta

ten tijde van Strabo) Helene heet, te

Ilias,

weten, van wegen de
¥ vermenging of

byfüping van Helene , met Paris , op k
is

'

dit eilant: want het eilant Helent is,
h^

(zoo ook Mela getuight,) door de ver- ^
krachting van Helena berught. o

Of dit eilant wiert by douden He-
Ctf'

lena, volgens Stephanus, genoemt , dc-

w ij 1 Helena , na de verovering van Tro-

je, daer op te fterven quam : of de-

wijl Helena , volgens Vaufanias , al-

lereerft , na de fchaking , aen dit eilant

met Paris aenquam.

Stephanus , daer en tegen , maekt
Helene en Krana'ê tot twee by zon-

dere eilanden , en noemt Krana'ê een

Lakonifch eilant , en fielt het voor

G^thium of Gytheum , een kheeps-

timmer-werfder Lacedcmoniers , der-

tigh ftadien van de ftad Lacedemon ge-

legen. Desgelijks fXcltPaitfanias, Kra-

nae voor Gythium.

Eenigen willen met Strabo, dat het

eilant Krana'ê , alzoo na Kranaos , een

koning van Attika , zou genoemt zijn.

Desgelijks getuight Stephanus, dat

het geweft of lant van Attika , ook
Krana'ê genoemt was, na Kranaos :

met byvoegen , dateenigen,by Homeer,

door Kranae, ^Atthis , dat is , Attika,

verftaemuelk Atthts , alzoo na Atthis,

dochter van Kranaos , genoemt was.

Ook wil Lykofron, dat Paris allcr-

eerft in Attika kennis aen Helena zou
gekregen hebben.

Desgelijks wierden d'Atheners , vol-

gens Herodoot, onder de Pelagianen*

wanneer die Griekenlant bezaten , Kra-
naiers genoemt.

Bezuiden het eilant Malronifi heeft

men twee eilandekens , die beide

hoogh en kort zijn , en van verre on-

trent een gotelings lcheut van élkande-

ren fchijnen te leggen.

Eilant Cythnor
, n\X

c
thermia, oi Fermina.

TT Et eilant by d'oude Grieken en
s

f

e' •*- -* Latijnen Cythnos of Cythnus. na
den eestten volk-planter Cythnus

,
ge-

noemt , voerde ook den naem van
Ophiufa en Driopis. Het fchijnt nu in

de zeekaerten Fermina of Fermia ge-

heten te worden.

Fermina of Fermia, is een gebro-

ken naem van Thermia • met den wel-

ken de Griekfche inwoonders dit ei-

lant nu noemen, ter oorzake vanee-

nige warme zwavelachtige wateren,

die aldaer zijn en ontfpringen : want

die betekenis heeft het woort Tbermii

in 't Griekfch. De gelijkenis van d'uit-

fprake, welke tuflehen de letter F en

Th onder de Grieken is , heeft tot deze

dwaling aenleiding gegeven.
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Cythnos was een van d'eilandenC>-

kladen, en wort by Strabo tuffchen

deilanden Cea en Seriphos geftelt : daer

nu ook in de zeekaarten het eilant Ther-

mia of Ferminx geplaetft wort : te we-

ten, anderhalve mijleten Zuide van

Zea: want zoo wijdt is het kanaelof

de doorvaert tuffchen beide,

Het eilant is ganfch berghaghtigh.

Boven op de hooghte leit een ftad of

vlek, ook Thermia genoemt , met eene

vlakte, byd'Italianen Pianura di San-

t o Herin o geheten.

Het eilant is bevolkt, hoewel met

weinige inwoónders j en ftact onder de

Turken , en is rijk van wijnen
,
granen

en zijde.

Het eilant Cythnos was by d'ouden

zeer beroemt, van wegende fchapen

kaes , die op dit eilant gemaekt , en hier-

om Cythmfche kaes genoemt wiert.

Zelf de kaes, die opliet nabygelegen

eilant Civiel , wiert , om haer des te

prijzelijker te maken , of dewijl zy

van een zelve fmake Was, Cythnifche

kaes genoemt.

NA, 337
Van her eilant Cythnos was zeker

konftigeen beroemde fchildergeboor-

tigh , die hier om de Cythnier door-
gaens genoemt wiert : maer was eigept-

lijk Cydias geheten : hoewel andere

willen , dat die beroemde fchilder

Thimas genoemt was.

De fchilderCy^/^ bloeide opdehon- piin.

dert en veertiende 0/y»^/4J,enhad,naec

men zeidt , d'Argonauten gelchildert

,

welke fchildery de Romeinfche rede-

naer, Horte?ifws , voor honden en vier

en zeftigh talenten kocfit , en daer toe

in zijn hofeen huis deed maken.

i^simfitryo, een Thebaenfche vorft, „ , u

en zoon van i^dlceus en Alkmene , die

de moeder van Herkules ten wijve

nam, heeft het eilant Cythnos , zoo
d'oude hiftorien getuigen , geheellijk

vernielt en verwoeft, en d'inwoon-
ders geftraft. Waer uit een fpreek-

woort by d'oude ontftaen was , de Cyth-

nifche rampen : wanneer zy de zwaer-
fte rampen en elenden wilden uitdruk-

ken.

Eilanden in den Saronifchen of Salaminifchen

zeeboefem, m\(folfodiEngia.

'T* Uffchen het lant van 'i^ïchaja.

,

-- (anders Hellas,) en Attifch lant,

ten Noorde , en tuffchen cJTforea , ten

• Zuide, leit een inham,zeeboefem of in-

wijk, nu Golfo di Engia, nahetvoor-

naemfte ingelegen eilant by het zeevolk

genoemt ; maer wiert by d'ouden , na

eenandereilant Salamis , deSalamini-

. fche zeeboefem , en ook, na een haven

: offtad Sarona,ofnz eene riviere van een

: zelven name, van het vaft lant , die haer

in dezen boefem ontlaft , de Saro-

nifche zeeboefem geheten. Ofhet wiert

de Saronifche zeeboefem , volgens Fli-

nius , genoemt, dewijl hy by ouds met
een eike-bofch omringt was:want aldus

Aviert by d'oudeGrieken een eikenboom
:genoemt. Anders, was hy ook , na de

.oude ftad£/?«/fo,d'Eleufinifche zeeboe-

.
fem by d'ouden genoemt. Eenigen noe-

men den Saronifchen zeeboefem eene'

1
zee, van wegen zijne grote.

Deze zeeboefem , die in d'oude hi-

ftorien zeer vermaert is , leit aen zijnen

mont binnen twee uithoeken of kapen

befloten. D'eene uithoek is na de zijde

van Attika , welke by ouds Sunium , en
nu de kaep der kolommen , en by de Grie-

ken in een zelven zin Cavo Calonnais ge-
noemt wort, na zekere negentien ko-
lommen , die daer op ftaen , en voor
overblijffelen van eenen tempel vanMi-
ner'ua gehouden worden. D'andefe uit-

hoek van Morea was by ouds de Scyl-

leefche uithoek genoemt, en heet nu
noch Skilliy of Skylli, en by donzen
SylU. Doch nader aen dezen zeeboe-

fem , en meer na 't Noorde , wort een
andere uithoek in de zeekaerten op
Morex geftelt, Capo LMalea genoemt.'

De ganfche zeeboefem , van de kaep
der kolommen , tot aen de kaep skyllt ,

Sp0B '

heeft ontrent tachentigh Italiaenfche

mijlen inden omtrek of ronte, en in

de brete.van d'eene tot d'andere kaep of
uithoek , twee of drie en twintigh , en
ftfekt van den mont , tot aen het einde wilder

of bodem , tot vijf en vijftigh mijlen

verre.

In dezen zeeboefem, of inwijk, wor-
S den
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den by Strabo en andere oude fchrij- 1 De voornaemfte eilanden, zoo nu als

vers, verfcheide eilanden geftelr, die I in oude tijden , zijn Egina , SaUmis

zy met een algemenen naem ^Maciden \n\iKc ulouri , en Poros , die in het mid-

of Endden noemden , na d'Eacidy-

nen of nakomelingen van Eakus , zoon

Jupytt en Egina , die by oudsvan

over deze eilanden geheerfcht heeft.

den van den zeeboelem leggen , en he-

den alleenlijk meeft by Grieken be-

woont zijn. D'andere leggen onbe-

l woont.

Eilant JEgina , nu Egina en Engia.

Hcrod.

Strab.

Plin.

btrphan

Ovid

HEt eilant , tMgina. by d'oude !

Grieken en Latijnen genoemt
,

heet nu noch by de Grieklche in-

woonders Egina ; maer by het zee- 1

volk , en in de zeekaerten Engia. of En-
j

gie : want de naem van Engu is daer te
j

lande onder d'inwoonders onbekent.

By ouds en te voore wasEginaOEnone
j

genoemt : en ook Mjrmidonia , na de
;

Myrmidoners d'oude invvoonders:maer

het kreegh namaels den naem vant^Egi-

na: vjzm z^fcakus , zoon van Jupijn en

zjEgina. .dochter van ^yë/>»j,koning van

Beotte , heeft dit eilant , na den naem van

zijne moeder , Jïgina genoemt.

Het wort in de zeekaerten voor aen

in den zeeboefem,of Golfo diEngia^wce.

grote mijlen Noord-Noord-Weft van

Capo UWalea, d'Oofthoek vznMorea , en

de Zuidhoek des zeeboefems., en dicht

onder Morea, en Welk ten Noorde

drie mijlen van het eilant Felchida ge-

fteit.

Andere ftellen het achtien Italiaen-

fche mijlen van de kuft van Athene,

vijf en twintigh van Porto Lion, by

ouds Pireus genoemt, op de kuft van

K^ichaja bewefte Athene gelegen , en

* Bruf. twaelf of * veertien van Moren. Het is

klein van omtrek : maer luftigh en rijk

van alle goederen.

Het worr,volgcns Strabo,met Attika,

tJHegaris , en een gedeelte van Pelopon-

nefus (nwMorea) tot aen Epidaurus om-
gegeven, endeflelfs Ooft en Weftzij-

de met de Myrtouifche en Krctifche

zee befpoelt. UMela ftelt Egina na by

hei Epidaurifch ftrant.

Egina was ook de naem van eene

plaetfe der lantftreke van Epidauria

,

tegenover dit eilant Egina, op het vaft

lant van Morea , gelegen.

Het is een langwerpigh of langagh-

tigh eilant, en heeft in den omtrek,
volgens Strabo , honderten vijftighfta-

dien : hoewel andere voor jvijftigh

,

Spon.

vijf en tachentigh by Strabo willen ge-

lezen hebben. Zommigen brengen den

omtrek op* zes en dertigh, eneenigen *<

op f dertigh Italiaeniehe mijlen: daer t'

nochtans andere het in de ronte niet

grooter als vier Duitfche mijlen ma-
ken.

Daer is gene haven voor fchepen

,

dies die genootzaekt zijn tuflehen d*ei-

landen AngiJlricaDoroufa ten anker te

lopen: of tuftchend'eilanden Mom va.

Egina : gelijk by wijle de ganfche Vene-
tiaenfche vloot daer ten anker loopt.

De ichepen kunnen evenwel van alle

kanten op veertien , achtien en twin-

|

tigh vadem ten anker komen : want
daer is een goedeen vaftekoraeUgront.

Dit eilant had by ouds eene ftad van

een zelven name.

Wanneer, ten tijde van keizer Tibe- *

rïus, d'aeloude fïad door eene aertbe-

ving ter neer geftort was,wiert haer bur-

gery,door bevel des keizers, met quijt-

fchelding van fchatting , den tijt van drie

jaren onderftantgedaen.

Het heeft nu niét als een vlek van

een zelven name , met eene vefting of

kafteel daer boven : welke door de Ve-

netianen des jaers zeftien hondertvier

en vijftigh verwoeft vviert. Zy lichten

daer zes hondert arme Grieken van,

die zy op de galeyen fmeren, om te roe-

jen, uit ooizake die beftaen hadden,

zich tegen hen te verdedigen.

Men vind niet merkwaerdighs op

het kafteel, als dat het een fraei uit-

zight heeft, door deflelfs hoge gele-

gentheit : van waer men vele eilanden

van d' Archipel tot aen het eilant Milo

ontdekken kan.

Binnenin het kafteel zijn vijf water- *

bakken , en ontrent zeftigh huizen : met

I twee kerken , die dicht by eikandere

ftaen,eene voor de Grieken, en d'andere

voor de Latijnen. In delaeftezietmen

noch een fraeie marmere grafftede van

een
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een Venetiaenfcheri Proveditor , die

over dit eilant gebood, eer de Turken

voor tachentigh ofnegentigh jaren zich

daer meefter van gemaekt hadden.

Eenigen ftellen op dit eilant een hou-

ten kafteel, dat hierom op Griekfch

Xylocajtro, dat is, houten kafteel, zou ge-

noemt zijn: met welken naeni ook ee-

nigen dit eilant noemen.

De ftadof het vlek begrijpt ontrent

acht hondert woonhuizen 5 die voor

her grootfte gedeelte verwoeft zijn.

D'overblijffelen van aelouthcit zijn

puinhopen van twee tempelen : wel-

ker een aen het Noord-Wefteind van

de ftad leit ,en mifichien , volgens Pau-

funias, voorden tempel van Venus zou

kunnen gehouden worden. Daer zijn

nietalstwee pylaers van overeind blij-

ven ftaen , en een ftuk van een archi-

trave , met eenige brokken , die op

d'aerde leggen.

D'andere puinhoop des tempels leit

aen d'andere zijde des eilants ; na Athe-

ne toe , een Duitfche mijle van de ftad

af, in een bofch of wout, en op ee-

nen heuvel , in een zeer fraei gezight.

Dees was miflehien de tempel, dien

Eakus, eerfte koning des eilants, J«-
pijn toewijde.

Daer ftaen noch cenentwintigh pij-

laers van gehouwen fteen overeind,

met hare architraven , verfcheide an-

dere leggen op d'aerde. De pijlaers

zijn na de Dorifche orde gewroglit^

met fluiten > en twee en twintigh voe-

ten en een halve hoogh : d'architra-

venzijn dertien voet en een halve lang

Daer fchijnen vijftigh pijlaers op een

ry geftaen te hebben ^ anderhalve trede

van eikanderen , zoo in de lengte als

brete , en vier op een ry : maer vijf op
de twaelfde ry.

Het eilant Egina heeft grote volheit
' van koren , katoen , honigh , en

wafch: ook overvloet van amande-
len , en S. jam broot. Men heeft er zul-

ke meenighte van patrijzen met rode
beenen , dat door orde van de VecchUr-

dos of Epïtropen) dat zijn overheden der

ftad,alle d'inwoonders, zoo mannen,
al vrouwenen kinderen, in de Lente
jaerlijks op het lantuitgaen* om dier

1 eyeren te breken,eer zy uitgebroeit zijn:

I want anders zouden de patrijzen , door
haer overgrotemeenighte, al het rijpe
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koren op 't velt op ceten , en alle jaers

een onvermijdelijkenhongersnoot ver-

oorzaken. Dies eenigent onrecht fchrij-

ven, dat op dit eilant niet, als vaten en
branthout, zou te bekomen zijn.

Men zeidt gene hazen óp dit eilant

houden: maer wel óp het eilant Kou-

louri.

Egina was in oude tijden , zoo Stra- Adoucie

bo fchrijft , een der zeer beroemde bc-
..

eilanden : want men zeidt , ( als ^v'aii
dezelve Strabo fchrijft) Eakui en die £gina.

hem volghden, daer van geboortigh

te zijn; als Achilies, Pxtroklm ,Ajax,

en ISljoptolenms.

Die is het eilant , dat t'eener tijde strai»;

zcevooght was, en t'eener tijde in den
fchipftrijt in denPerfiaenfchen öorlogh,

onder koning Xerxes , by het eilant St»

lamis, metd'Atheners om den laurier-

krans of eerftelingen krakeelde: want
d'Egineters waren deelaghtigh aen den
glorye van het gevecht, en verfchaf-

ten een gedenkwaerdige fcheeps-vloot

:

te weten , dertigh van de beft bezeilde

fchepen , daer meê zy onder Salamis

ftreden: hoewel zy ook andere uitge-

ruft hadden , maer daer meê bewaer-
den zy hunne kuften. Ook getuight

Herodoot , dat by ouds d'Egineters zee-

vooghden waren, na zy van de Epi-

dauriers afgevallen waren , daer zy eer-;

tijts onder ftonden.

D'aeloude Eginetersof inwóondèrs Héroi

des eilants waren Doren , herkoniftigh

van de ftad Epidaurus.

D'ArgiverSjKrerenfers, Epidaüriers

en Doren, hebben, volgens Strabo, dit
'

eilant by ouds bewoont. Daer na ver-

deilden d'Atheners het by lotingónder

hunne kolonieren. Maer de Lacede-

moniers namen het den Athcners af, en

herftelden hetaend'oude inWoonders.

D'Egineters hebben ook kolonie-

ren na Cydonie , eene ftad van het eilant strak.

Kreta , nu Kandia, $ als ook na het ei-

lant Tmbros, gezonden.

D'Egineters fchijnen Jupijn geëert

te hebben: want zy hadden ten tijde^ero^

van dert Egyptifchen koning Amajts,

te Naukratis, eene ftad van Egypten, een

kapel of tempel, met des konings toe-

lating, ter éére van Jupi/n geboüwt : ge-

lijk de Samiers of eilanders van Samós
i

in dezelve ftad , een kapel van haren

goddin Jttno hadden.

Sz D'EgU
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D'Egineters wierden, volgens Stra-

bo, Myrmidoners, dat zoo veel als mier-

lingen gezeit is , by d' ouden gcnoemt

;

dewijl zy d'aerde als mieren omgraven-

de , het zaet op flenen fmeten , om den

akkerbouw te kunnen oefrcnen.- want

Myrrnos bedietop Gnekfch eene mier.

strab. Doch zoo d'oude fabelen melden

,

zouden d'Egineters hierom Myrmido-

ners genoemt zijn ; dewijl t'eener tijde

de mieren , na het (heuvelen der in-

woonders door eene grote peil: , op be-

de en gelofte van Eakus, aen zijnen

vader Jupij» , in de natuur van mieren

verandert wierden.

Anders worden ook billijk (zeidt

Strabo) alle de genen Myrmidoners

genoemt , die in den Trojaenfchen oor-

logh onder <^fchilles en Patroklus (ton-

den, die Peleu^ vader van Achilles, toen

hy van Ègina gevlught was , volghden :

gelijk ook door d'opperhoofden der

Myrmidoners, by den poëet Virgilius in

zijn negende boek van Eneas , Achilles

en Patroklus verftaen worden.

Op Egint is allereerft, zoo Strabo

getuight, door Ftdon zilver gemunt:

als wanneer dit eilant tot een zee- koop-

ftadwiert: want d'inwoonders waren,

omdefchraelen barheitdes lants, op
zee ten koophandel gevaren. Desge-

lijks getuight Elianus : dat d'Egine-

ters allereerft munte geflagen , en ze-

kere zilvere munte, Egineum genoemt

,

gehad hebben. Ook melt Hefychius
y
dat

Egineum een grote zilvere munte zy.

Plinius prijft . naeft het Delifch ko-

per , of koper van het eilant Vclos

,

het Eginetifch koper 5 hoewel het ei-

lant zelf, volgens zijn fchrijven , geen

koper geeft. Maer men wift het daer

wonder wel in de winkels te temperen.

Een kopere os wiert van daer gebraght,

en op d'ofic-merkt te Rome geftelt.

Porcach. Men zeidt op dit eilant het hooft of
bekkeneel van S. Joris bewaert, en

door de Griekfcheinwoonders aengc-

beden wort.

fcfm>

C D'oude Egineters hebben altijtden

luik-hen Atheners grote vyanrfchap toegedra-
-" gen.welke uit dusdanigh een begin ont-

itaen was.

Wanneer d'aerde den Epidauriers

of inwoonders der ftad Epidaurus , op
Peloponnefus , nuMorea, voor dit ei-

lant gelegen
, gene vruchten voort-

Piin.

terseu

Athe-

ners.

Hemd.

braght, raetvraeghden zy over dien

ramp aen het orakel te Delfos. Pythit

beval hen de beelden van Damie en Au-

xefie op te rechten.

Wanneer d'Epidauriers aen het ora-

kel vraeghden : of zy de beelden van

koperof fteen zouden maken,zooant-

woorde Pythia hen: van geen van beide:

maer van tamme olijf- boomen-hout

maken.

Hier op verzoghten d'Epidauriers Hei

.

aen d' Atheners, om in hun lant te mo-

gen olijf-boomen houwen,dewijl zy die

voor d'allerheilighfte hielden : want

men zeidt te dien tijde nergens anders,

als {Athene , olijf-boomen groeiden.

D'Atheners ftondenden Epidauriers dit

toe,met beding van jaerlijks aen Miner-

va , Polias gebynaemt , en aen Erechteus

heilighdommen of oppergiften te bren-

gen , daer in d'Epidauriers bewilligh-

den, en rechten voorts beelden van

olijf-bomen -hout op. Waer op d'aer-

de hen vruchten voortbraght, en zy

het beding aen d' Atheners voldeden.

Te dien tijde en voor dien tijt ge-

hoorzaemden d'Egineters den Epi-

dauriers, zoo in andere als in het ftuk

van rechtzaken , welke d'Egineters

onder eikanderen hadden uitftaen, en

trokken daer mee na de ftad Epidaurus

ter recht. Maer na d'Egineters fche-

pen gebouwt hadden , beftonden zy

een zinneloos en radeloos werk, met

van d'Epidauriers af te vallen.

Toen nu d'Egineters oneenigh met

hen geworden, en in twift vervallen

waren , deden zy hen afbreuk ,
(dewijl

zy meefter ter zee waren ,) en ontna-

men hen de beelden van Damie cnAuxe-

Jie , en fteldenze in het midden van hun

lant, op eenenoort£* genoemt, twee

ftadien op het verfte van de ftad Egin»

gelegen. Voorts verzoenden zy deze

beelden met offerhanden en belagge-

lijke vrouwen reien.

Den beiden geeften der beelden wa-

ren tien mannen tot reigeleiders roege-

voegt. De reien Iafterden genen mans-

perzoon ; maer flechts d'ingeboorne

vrouwen.

Na het wegvoeren der beelden , vol-

deden d'Epidauriers den Atheners het

beding niet. Waer over d'Atheners

aen d'Epidauriers zonden , om hen

des te vermanen. Doch d'Epidauriers

we-
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wezen hen op d'Egineters , die de

beelden hadden, en zeiden het beding

voldaen te hebben, zoo lang zy de

beelden gehad hadden , dat nu d'Egi-

neters behoorden te doen, die de beel-

den hadden.

D'Arheners zonden daer op na Fgi-

na , en eifchten de beelden : macr d'Egi-

neters zeiden, met d'Athcnersniet te

doen te hebben.

Hier op hadden d'Atheners, met

goetvinden der gemeente , eene galeye

,

volgens hun zeggen, met eenige ftede-

lingen na Egina, gezonden , om de beel-

den, als van hun eigen hout gemaekt

,

weerom te halen. Wanneer zy nu de

beelden beftonden uit hunne ftantplaet-

fen te lichten , maer dat niet konden uit-

werken , hadden zy een touom de beel-

den geflagen , en die zoo voortgetrok-

ken. Maer in het voorttrekken , was

donder en te gelijk met donder aertbe-

ving ontftaen : waer door de trekkers

hunner zinnen bijtter weiden , en op ei-

kanderen aenvielen en doden , tot den

laeften man toe : gelijk die voorval

by Herodoot wijtlopigh verhaelt wort.

Wanneer namaelsde Thebaners of

Beotiers door d'Atheners beoorloght

wierden.deden d'Egineters den Theba-

ners , op hun verzoek,tegen d'Atheners

byftant, en zonden der vvaerts d'Eaci-

dijnen.

Toen nu de Thebaners , beneffens

het ftrijtgenootfehap der Eacidynen,be-

i ftonden d'Atheners aen te taften

,

wierden zy rauwelijk ontfangen, en

i
leden grote afbreuk. DiesdeTheba-

. ners den Egineters d'Eacidynen vveer-

: om zonden, en andere hulptroepen ver-

i zochten.

D'Egineters, opgeblazen doorhun-

.. ne grote getukzaligheit, en gedagh-

tigh aen d'oude vyantfehap , die zy te-

ï gen d'Atheners hadden , en aen het

geen , dat zich ontrent de beelden had

i
toegedragen , deden den Atheners ,

;
op verzoek der Thebaners, een onaf-

• gekundighden oorlogh aen. Want als

; d'Atheners de Thebaniers op den hals

lagen, ftaken d'Egineters met lange

i fchepen na Attika over , en verwoeden
Falernus , de haven of fcheeps-timmer-

! werf van Athene , en vele aen zee gele-

;

ge plaetlen : met welk te doen , zy gro-

i

tehjks d'Atheners in rep en roer bragh-

ten.
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Midlerwijle d'Egineters dus d'aen Heroi.

zeegelcge plaetfen der Atheners ver-

woeften, en d'Atheners zich vervaer-

dighden, om tegen d'Egineters te velde

te trekken, zoo quam een orakel uit

Delfos : welk luide : dat zy dertigh ja-

ren van het beledigen der Egineters

zouden ophouden : maer op het een
en dertighfte jaer, wanneer zy Eakus

een kapel hadden toegewijde, zouden
zyden oorlogh tegen d'Egineters aen-

vangen , en dan zou hen alles na wil en

wenfeh gaen. Maerby aldien zy aen-

ftonts hen den oorlogh aendeden , dan

zouden zy midlerwijle vele rampen lij-

den; en veel bedrij ven, maer eindelijk

t'ondergebraght worden.

Wanneer d'Atheners dit overge-

braght orakel hoorden , wijden zy Ba-

kmeen kapel toe, die zy op de merkt
deden bouwen, die noch ten tijde van
Herodoot daer ftont. Maer dertigh jaren

hielden d'Atheners van het oorlogen

niet op , gelijk zy , volgens het orakel

,

moften ophouden, dewijl zy van d'Egi-

neters veel onbehoorlijke zwarigheden

geleden hadden. Doch wanneer d'Athe-
ners zich tot het nemen van wrake ver-

vaerdighden , wierden zy daer in door
zekeren daet der Lacedemoniers belet.

D'Egineters en Atheners hebben in oorlogh

aeloude tijden ook altijt grote en zwa- t'iffrhen

re oorlogen tegen eikanderen gevoert.
ters^

e~

Toen koning Xerxes tegen Grieken- Ache-

lant,met eengrote vloot,ten oorlog was ^'
oi

opgetrokken , was een van de zwaer-

fte oorlogen , die de Grieken tegen ei-

kanderen voerden , d'oorlogh tuflehen

d'Egineters en Atheners : hoewel die

oorlogh de behoudenis van Gneken-

Unt was: want d'Atheners hadden,

door raet van Ihemifiokles , een der

voornaemfte burgers van Athene, van

her gek, dat in de Ichatkift der Athe-

ners lagh, en van de metael -mijnen

van Laurettm gekomen was , een vloot

van twee hondert fchepen ten oor-

logh , dien zy tegen d'Egineters zouden
voeren , doen bouwen : hoewel die

vloot , daer toe zy gebouwt was , niet

gebruikt wiert, maer tegen de vloot

van Xerxes.

Wanneer d'Eginetcrs,nefrens vele an- Herod.

dere eilanders , Daritts, koning van

Verfie , op Verzoek van zijne gezanten

,

aerdeen water gegeven hadden , wier-

S 3 den
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den aenftontsd' Atheners daer over ge-

weldigh op hen verftoort en gebeten
;

naerdien zy meinden, dat d'Egineters

het uit vyantfehap tegen hen gegeven

hadden , en als met voornemen van hen

met den Pers te beoorlogen. Dies na-

men zyde gelegentheit tegen d'Egine-

ters waer, trokken nadeftad Sparte

^

anders Lacedemon,cn bcfchuldigden d'E-

gineters over hetgeen, datzy gcdaen

hadden, en dat zy Grieken-lant zoghten

te verraden.

Op deze befchuldiging fcheepte

Kleomcdes , koning der JLacedemo-

niers, na Egina over, om de fchul-

digfte en voornaemfte belhamels der

Eginctcrs te vatten. Maer wanneer hy

hen beftont te vatten , ftelden , onder

andere Egineters, allermeeft Krios
,

zoon van Polykrates, zich tegen hem,
die daer neen toe zeidc , en niet eenen

der Egineters wilde laten wegvoeren:

naerdien hy zeide , dat Kleomenes dat

zonder algemeen befluit derLacedemo-

niers beftont te doen, maer doord'A-

theners daer toe met geit omgekocht
wasranders zou hy wel met den anderen

koning gekomen zijn, om hen te vatten.

Dit fprak Krios door bevel van Demara-

tus , die d'andere koning van Sfarte of

Lacedemon was.

Daer na trok Kleomenes , met Leu-

tichydes, die in plaetfe van Demara-

tus , door beleit van Kleomenes, tot

koning der Lacedemoniers gekoren

was , na Egina , die een zwaren wrok

,

om den geleden hoon, op d'Egine-

ters geladen had. Derhalve befloten

d'Egineters, nu beide koningen op
hen afquamen , niet meer tegen te ftre-

ven. De koningen kozen tien mannen
uit d'Egineters , die de rijkfteen uitfte-

kenfte van geflaght waren , en onder

andere Krios , en Kafambros , zoon van

Arijlokrates , die de grootfte maght
hadden , en voerden hen wegh na

het lant van Attika , en gaven hen

den Atheners, die de grootfte vyanden

der Egineters waren, als voor gyze-

laers te bewaren , over.

Wanneer nu koningKleomenes over-
leden was, zonden d'Egineters gezan-

ten na Sparte, om tegen koning Let*'

tichides over de gyzelaers te klagen,

die t'Athene gehouden wierden.

De Lacedemoniers deden den raet

vergaderen, en veiftonden, dat d'E-i

gineters grotelijks verongelijkt en ge
Ichimpt waren , en befloten Leutichides

over te geven, om na Egina over ge-

voert te worden voor de mannen
t die

in Athene gehouden wierden.

Wanneer nu d'Egineters dezen Leu-

tichides zouden weghvoeren , fprak

Theajides,zoon van Leoprepes , een aen-i

zienclijk man te Sparte, aldu c
; O Egine-

tifche mannen ! "Wat Tvilt ghy doen ? Tvilt

ghy den koning der Sparters , van zij-

ne burgers overgelevert , vervoeren ?

Hebben nu de Sparters uitgramfchap al-

dus bejloten , Tvaght u l\>el, dat zy na-

maels , indien ghy dit deet
,
geen dode-

lijk quaet ulven lande aenbrengen.

Wanneer de Sparters dit gehoort

hadden , ftaekten zy het vervoeren van

Leutichides , hoewel met onderling beJ

fprek, dat Leutichides hen na Athenen

zou volgen, en d'Eginetifche mannen,
die t'Athene voor gyzelaers gehouden
wierden,weerom geven.Wanneer Leu-

tichides t'Athene quam , en de gyzelaers

weerom eifchte , aerzelden d' Atheners,

en wilden hen niet weerom geven, en

zeiden : dat twee koningen die Egineti-

fche mannen tot gyzelaers te bewaren

gegeven hadden : dies het onrecht zou

zijn , dat die aen den eenen, zonder den

anderen , overgegeven wierden. Als nu

d'Atheners weigerden die te geven, zeb-

de Leutichides tot hen. !Athenersghy

kont doen , TVatghy Tvilt. Indienghy hen

Teeêrom geeft , ghy zult heiligh doen

:

maer indien ghy hen niet Tveêrom geeft,

het tegendeel. Na Leutychides dit ge-

fproken had , en niet des te meer van

d'Athcners gehoort wiert , trok hy

weer wegh.

D'Egineters bedreven t'eener tijde

het volgend tegen d'Athcners.

Wanneer d'Egineters op d'Athe- Haf.

ners vertoornt waren, dewijl zy ach-

ten van hen verongelijkt te zijn, ver-

vaerdighden zy zich om wrake aen hen

te nemen. D' Atheners nu hadden een

galey met vijf ryriemen aen d'uithoek

Sunium leggen , die zy jaerlijks , al van

Thefeus tijden af, met orakel-raetvra-

gers , na het eilant van Delos zonden.

Dit fchip, vol van de voornaemfte

mannen, veroverden zy met lage te leg-

gen , en knevelden de gevangene man-

nen. Wanneer d'Atheners dit van d'E-
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gincters geleden hadden, verzonnen zy,

zonder langer uitftel , alles tegen d'Egi-

neters, dat tot hun nadeel kon ftrek-

ken , in 't werk te ftellen. Want op

Egina was een aenzienelijk man , met

name Nikodromus , zoon van Knethos.

Deez, by d'Egineters te voore gela-

ftert, begaf zich zelvcn van Egina,

wanneer hyvernam, dat d' Atheners ge-

zint waren denEgineters qualijk te han-

delen en beledigen , en befprak zich met

hen over het verraden van Egine, en b«-

raemde dendagh, op den welken hy

den aenflagh zou beftaen , en op wel-

ken dagh zy tot byftant zouden komen.

Daer na nam Nikodromus , volgens

befprek , 'd'oude ftad (alzoo by d'A-

theners genoemt) in. Maer d'Athe-

ners verfchenen niet na behooren op

den beraemden dagh : want hunne

fchepen waren niet beftant, om tegen

die van d'Egineters te flaen. En alszy

de Korinthers verzochten , om hen

fchepen te leenen , zoo wiert midler-

wijle het werk verbrot, end'aenflagh

liep te niet.

De Korinthers veiTchaftendenAthe-

ners (want zy waren te dien tijde met

hen de groottte vrienden) twintig fche-

pen op hun verzoek: maer de gevers

verkochten ieder fchip voor vijf dragh-

men : want het was hen door de wet

niet geoorloft cene gifte te geven.

Met deze en hunne eige fchepen ,

ten getale in alles van zeventigh, zeilden

zy na Egina , maer quamen een dagh la-

ter , als beraemt was.

Toen nu d'Atheners op den be-

raemden tijt niet gekomen waren,

klom Njkodromus te fcheep , en vlugh-

|
te van Egina. Ook volghden hem ee-

nige andere Egineters , dien d'Atheners

de lantftreke.?»»/»;» gaven te bewonen.

Maer wanneer de voornaemften der

;
Egineters het gemeen volk , dat met
Nikodromus was opgeftaen , overwon-

nen en levendigh gevangen hadden

,

braghten zy het ter doot , ten geta-

; Ie van zeven hondert. Een hunner ont-

; fnapte de banden , en vlughte na het

tempel -portael van de Wetgeeffter

Minerva
,

greep met de handen aen

deftijlen,en bleef craen valt houden.

\

Als zy dien niet konden aftrekken
' noch afrukken, hieuwen zy deffelfs

banden af, en fleeptcn hem aldus af;
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blijvende de handen aen de ftijlcn vaft

gegroeit , zoo men Herodoots fchrijven

geloven magh.

Daer na vochten d'Egineters tegen

d'Atheners , die op hen afquamen , met
zeventigh fchepen : maer wierden in

denfehipftrijt overwonnen. Toen rie-

pen zy dezelve Argivers te hulp, die

zy te voore te hulp geroepen hadden
}

maer die wilden hen genen byftant

meer doen.

Ja niet een der Argivers uit het Heioi

gemeen wilde den Egineters , toen zy

het verzochten, byftant doen: behal-

ve duizent vrywilligen, die de velt-

heer Eurybates geleide , die den vijf-

worftelftnjt geoeffent had. Doch de

meeften keerden niet weerom ; maer
quamen op Egina , onder d'Atheners

,

tefneuvelen. Zelf develthcer Euryba-

tes, een ftrijder van lijfgevechten , dode

op die wijze drie mannen : maer quam
onder den vierden Sofanes, zoon van

Vecelis , te fneuvelen. Voorts floegen

d'Egineters met hunne fchepen tegen

d'ongefchaerde Atheners , en over-

wonnen hen, en namen vier van hun-

ne fchepen met volk.

Het eilant Egina heeft in aelöude tij-

den vele deurluchtige mannen voort-

gebraght: als Eakuscn zijne nakome-
lingen : als ook den beroemden Griek-

fchen arts Paulus , d'Egineter na dit ei-

lant gebynaemt,

Deez heeft door Grieken- lant en

andere geweften , om gcleertheit te

bekomen, om -her gereid, en daer

na in een kort begrijp van zeven
boeken, in 't Griekfch , alle de wer-

ken van den Gtiekfche'n arts Gale~

nus gebraght : naeft wien hy verre

voor den geleertften van alle d'oude têVt

artzen gehouden wort. Dodota,

Maer wanneer Egina zoodanige

mannen niet meer voortbraght, ont-

ftont daer uit een fpreekwoort : Egina

heeft allereerfi de befte kinderen voort-

gebraght : het welk op de genen plagh

gezeit te worden , die van de befte be-

ginfelen beginnen, en allengs flimmer

worden en ontaerden.

Onder d'inboorlingen , die aller* Eakus.-

eerft over dit eilant geheerfcht hebben

was Eakus , zoon van Jupijn en Egina ,

dochter van Efopus , koning of vliet

,

zoo de poëten beuzelen, vznBeotie ,

die

Rem-
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die , behalve Egina ,
(na de welke dit

eilant genoemc wiert) noch eene andere

dochter had , met name Thebe.

Men zeidt jupijn Egina, door lief-'

de op haer verflingert, na zy in een

vuur verwentelt was , verkrachte : wel-

ke hem dezen Eaktis baerde.

Dees Eakus wiert voor boven mate

rcchtvaerdigh uit gekreten, en hier-

om gehouden by de helluiden , door

Vluto tot rechter, neffens Minos en

Rhadamanthus
,
gekoren te zijn, om

de misdaden der zondaers t'onderzoe-

ken, en hen , na verdienfte , ftrafte op te

leggen.

Het eilant Egina heeft by ouds den

meeften tijt onder d'Atheners geflaen.

Dl0- Op het jaer een en twintigh , voor

des Zalighmakers geboorte , trok kei-

zer \_Auguft na Grieken-Unt , en nam
den Atheners Egina af, dewijl zy de

zijde van Antonius begunttight had-

den.

Wanneer de ftrijtbare Turkfche kei-

zer Solyman, op het jaer vijftien hon-

den zes en dertigh , een fterke vloot

van vier hondert fchepen , zoo galcyen

als vrachtfehepen , om Italië te beoor-

logen, in zee gezonden had, ftak de-

zelve na het eilant Korcyra over. Na
dat verweeft en uitgeplondert , en van

het eilant Zacynthus , veleinwoonders

gevangkclijk weg gevoert te hebben,

voeren de Turken na het eilant Cythera

of Cerigo , en beftonden het kafteel te

veroveren : hoewel met een vruch-

telozen uitflagh : maer zy voerden

over de acht hondert menfehen van

beide fexe gevangkclijk van daer: be-

neffens al het vee , en dier eigenaers

:

en verbranden de huizen rontom de

ftad , die volkrijk bewoont wierden.

Egina ~ Daer na zette de vloot haren koers

itman
* na net eilant Egina, dat toen tamelijk

ver-

overt.

rijk van goederen was, en veel ftrijt-

baer zeevolk had, en onder de Venetia-

nen ftont.

Als de Turkfche admirael niet verre

van het eilant was , zond hy eenigen

vooraf aen het opperhooft of overftc

der ftad en eilant,en vermaende de ftede-

lingen, zoo met beloften als dreigemen-

ten,tot het overgeven der ftad. Wanneer
die dat affloegen en reeds opentlijk

weerftant boden, gafd'admirael het te-

ken van het gevecht aen te vangen , en

trad met zijn volk te lande.

ge welt be-

D'Eginetcrs traden den Turken
kloekmoedelijk onder d'oogen , en

boden hen mannelijk weerftant. Daer
ontftontecn zeer fel gevecht, met zeer

groten neerlaegh der Turken in het

eerfte treffen ; doch die wierden met
nieu volk van de fchepen verfterkt,

en hervatten het gevecht. Dewijl nu
d'eilanders niet fterk waren , en door
het lang en fel vechten afgemat wier-

den, en het gewelt van zoo vele dui-

zenden Turken niet wcerftaen konden,
wierden zy gedwongen terughte wij-

ken, en zich inde ftad te begeven.

Hier op deden de Turken, om zich

over hunne ftoutheit te wreken, ge-

fchut en veel werpgeweer uit de fche-

pen te lande brengen , en op verfchei-

de plaetfen planten* Men hieuw de

meefte bomen om verre, om voor de

foldaten een open weg te banen. Vootts
wiert de ftad met gre

ftormt , en aenftonts verovert,

De wallen der ftad wierden ten gron-
de gefleght, de huizen in kolen geicit,

en de goederen der ftedelingen gerooft-,

en te fcheepe gebraght. Al het man-
volk wiert tot een toe ter neer gehou-
wen: maer het vrouwvolk, zoo edel

als onedel, aen degeilheit der boots-

gezellen , om gefchoffeert te worden,
ten befte gegeven en opgeoffert: en

daer na met de kinderen , zoo knecht-

kens als meiskens , na Konjiantimfo-

len in flavernye gevoert.

Na het verdelgen der Eginetcrs,

wierden d'eilanders vani^rw, en die

van d'anderc eilanden, op een zelve wij-

mishandelt.

Na verloop van een dagh of twee, N

deed dezelve vloot het eilant Naxos \[

aen, dat toen onder zekeren Johan-

nes Krispus ftont , die over dit en over

andere eilanden van d'Êgeefche zee

met den tijtel van hertogh gebood.

Wacr op alle d'inwoonders van het

lant, zoo mannen als vrouwen , hun-

ne woonplaetfen en huizen, en het

meefte van hunne goederen verlieten,

en na de ftad Naxos, met grote ver-

baeftheit vlughten, en met gehuil en ge-

kerm deganfeheftad vervulden.

Zoo dra nu de Turken te lande ge-

flapt waren , vielen zy op zekeren to-

ren en de naefte huizen aen , en , vin-

dende niemant daer in, Qoegen de wijn,

ko-

OV
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kórèh éri ölyékëldetrs öp\ en haelderi

Alles daer uit, wat zy daer irl vonden.

Voorts flëchtert zy de huizen en to-

rens ten gronde.

Ondertuflchen zond de Turkfche

admirael eenen in de ftad aen hertögh

Joannes Krijpus i
mët laft van herri aen

te zeggen , dat hy , by aldien hy alles

behouden wilde* én het leven en wel-

varen der inwoönders en ondèrzatëri

ter herte nam , zich met zijne eilan-

den en plaetfen den Türkfchen keizer

vrywilligh t'onderwerpen had: of dat

anders, by weigering , gene genade

voor hem noch voor zijne vröuW,

kinderen en onderdanen zou zijn: maer

dat hy die alle, tot den laeften man toe,

zou doen ter neer houwen.
De Hertogh , die de groote maght

des keizers niet onbekent was, eriwift

wat ramp den inwoönders van Egind ,

Paros en andere eilanden overgeko-

men was , en daer en boven genen by-

ftant nbch ontzet van de Kriftenen te

verwaghtert had, en zelf uit niaghtë-

loosheit tegen zülken grote maght
niet opmoglit

,
gaf zich , na de zake

met zijne raëtsheeren wél overwogen
te hebben , in het laefte van Slaght=

maent , des jaers vijftien hondert ze-

ven en twinrigh, aen den Turkfchert

keizer Over, en óndervVierpzichdef-

felveri jok en hëerfchappyë : met belof-

ten van jaerlijks vijf duizent dukateii

tot fchatting te betalen : welke zoni

hy voor af gaf, om des te goedertïe-

render heer aen den Turk te hebben.

Al hetwelk de hertogh by brieve deri

Paus en anderen Kriftert vorften ver-

wittighde, metftérk vèrmaên en aen-

porrèn van de wapenen des Turkfchcn
keizers tegen tegaen.

Eilant Salamih

HEt eilarit SaUmis döorgaens by

d'ouden , en anders ook SaU-

minia en SaUmine genoemt, vöérde

ievoore by d'oude Grieken verfchei-

de andere namen: als Sciras , cnKy-
threix of Kychria , na koning Kychreus.

Het was ook Pityujpt genoemt ,

van wegen de meenighte der pijn-bo-

naen , die op dit eilant groeiden, en Pi-

tys op Griekfch heten.

SaUmis was (zoo d'ouden eenpa-

righ beuzelden) alzoona SaUmine ge-

noemt, welke eenen dochter vanden

vliet Lsffopus, in Beotie was, en tta

dit eilant door Neptuin overgevo'ert

wiert: uit welker byflaping Kychreus

oïKenchreus geboren wiert, dié, wan-
neer hy zonder mannelijke oir te fter-

ven quam , TeUmon tot navolger had

,

die K^iyax by Hefióne , dochter van

Laomedon , koning van Tro'fe , en broe-

der van Priamus , gewan. Hierom tyört

SaUmis, by dën poëet Firgilius, de

rijken der zufter Hejïone van Priamus

,

Laomedons zoon, genoemt ,dërvvaerts

Priamus 't eener tijde riatöe getrokken

jwas.

Wanneer Kychreus of Kenchreus

^voornoemt op het eilant SaUmis re-

jgeerde, had hy eenen (lang of draek
ivan een boven mate grote, die d'in-

\
toonders by ouds plaeghde , gedoo't

:

waerdm ook de koning op Griekfch
Ophis , dat is Jtang .genoemt wiert. In
een zeiven zin was ook het eilant op
Griekfch Nefos Brakontos , dat is, ei»

Unt'des draehs genoemt.

Doch zoo andere , als Stefhanm^
melden, wiért Kychreus , zoon van
SaUmis en Neptuin , Öphis of Jlang ,

om zijne rouheit of woeftheit van ze-

den, genoemt : en was de flang, de ver-

woefter des ëilants
, geen ander, als Ky-

chreus zelf.

Wanneer dees het eilant verwoede

,

wiert hy door Eurylochus verdreven,
dien daer na de góddin Ceres aennam

,

en tot kofter in haren tempe) t'Eleufine

verkoor. Zoo men Strabo geloven
magh , zöu de flang Kychriodes , al-

zooby hem genoemt, door Kychreus

opgèvoët zijn, die daer na, wanneer hy
het eilant verwoede , door Eurylochus

verjaèght , en tot kofter van Ceres aen-
genomen wiert.

Andere willen , dat koning Afopus, Au<fh

wanneer hy uit Beotiem SaUmis ovez- Étym«'

getrokken was , koning Öphis gedoot

,

en voor hem geregeert had. Hier op
fchijntte (Iaën, het geen men byPau-
famas leeft, te weten , dat wanneer d'A-
theners onder SaUmis' , in een fchip-

ftrijt tegen de Perfianen , ten tijde van
koning Xerxes, zouden vechten, een

T drael
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draek op de fchepen verfchenen was.

^A'folio , daer over geraetvraeght , had

door het orakel geantwoort : dat die

draek de helt Kychreus ware.

Nu wort het eilant Salamisby Grie-

ken, Turken en Franken, Kolouri of

Koulouri,ex\ by d'onzen in de zeeboeken

Kuloro genoemt.

De gemene Griekfchë inwoonders

weten van den ouden naem Salamis

niet , noch hebben gene geheugenis

daervan; maer wel weet d'eenof an-

der half geleerde Griekfchë paepdaer

van te fpreken.

Het leit ontrent drie of vier m :; len

tén Noordwefte van het eilant Egina
,

dieper den zeeboefem inwaerts na

't Wefte, voor de ftad CUegara , nu

Megra, en een halve Duitfchc mijle

van hetvaft lant van Attika , meteene

doorvaert of kanael van eene zelve

brete tuflchen beide : doch de wijte is

noch ongelijk minder, daer d'overvaert

van hetvaft lant op dit eilant is, welke

overvaert Perama nu op Griekfch ge-

noemt wort: hoewel Strabo de wijte

van d'overvaert niet meer als ontrent

twee ftadien groot maekt , en het ei-

lant tegen over de grenspalen van het

vaft lant fielt , die by ouds het Attifch

lant van Megara fcheiden. Plinius fielt

Salamis tegen over d'aeloude ftad Eleu-

fine of Eleufis , in Attika gelegen , en

s F

Whd,
•pon.

achter het eilant Pfytalia

Strabo fielt d'overvaert (by hem
Porthmos op oud Griekfch genoemt)

het eilant Salamis , na d'uithotk Am-
phiale: welke overvaert hyzeidt, dat

de Perfifche koning Xerxes beftont te

bedijken : maer de fchipftrijt en de

vlught der Perfianen hem overviel.

Doch zoo Herodoot fchrijft, beftont

Xerxes , na het verlies van den fchip-

ftrijt, een dijk tot aen Salamis op te

werpen , en de Fenicifche fchepen aen

malkanderen te hechten , om tot een

vloot en muur te dienen.

Het eilant heeft ontrent vijftien Fran-

fche of vijftigh Italiacnfche mijlen in

den omtrek , en zeventigh oftachentigh

ftadien in de lengte , volgens Strabo.

Het heeft aen de Zuid of Zuid-

Weftzijde een haven ; en niet aen de

Noordzijde , na het vaft lant van Atti-

ka toe.

Deze haven is een vandefclioonfic

N A.

der werelt, en fpringt ontrent zeven

of acht ltaliaenfehe mijlen het eilant

in, en is ontrent drie ltaliaenfehe mij-

len breet. Zy is ai-ront van geftalte , en

loopt met haren mont een weinigh

krom om. Die met eenfehip in deze

haven leit, fchijnt als in een meir te

leggen , onder befchut van 't lant , en

heuvelen des eilants. Dies het- daer

goet leggen voor de fchepen is. D'in-

gang is tegen het Zuid -Wefte.

Voorde haven leggen twee klippen

Kanotili en Prafouli : welke laefte dien

naem op hedendaeghs Griekfch voert

,

van wegen de meenighte der preyen,

die het voortbrengt.

Op den bodem ofbinnenfte oever der Y}<

haven, leit de voornaemfte ftad of vlek , rj.

ook Koulouri of Kolouri
i

als het eilant

,

genoemt. Het beftaet uit ontrent * hon- * v

derten vijftigh of f twee hondert zeerx
S

flechtc en olijke huizen of liever hut-

ten , bewoont met vier hondert zie-

len : die meeft alle Grieken zijn , en tot

leeracr eenen Griekfehcn Papas ofprie-
fter hebben.

Boven het vlekKoulouri leit een hoge
fcherpe rotfe : waer op verfchcide krui-

den groeien. Op de velden groeit een

zeker flagh van kleine lis , met een

zeer fraeien witten bloem , ontrent een

hant hoogh van d'aerde. De bladen

zijn niet breder noch langer , als het

gemeen gras.

Dit vlek Koulouri leit niet op den

grontveftvan d'oude ftad Salamis , wel-

ke vier of vijf ltaliaenfehe mijlen van

dacrlagh, na een klein vlek toe, van

twintigh huizen , nu Ambclaki of Am-
belachi genoemt : alwaer een zeef

kleine haven in het gezight van A"

thene is.

Het eilant Salamis had , ten tijde van s

keizer Augufi, eene ftad van een zelvcn

name:maer d'oude ftad,welke na 't Zui-

de , en tegen over het eilant

laa;h

ir;

Erinto
^.i , was te dien tijde al ver woeft.

De ftad Salamis , welke ten tij- ScI

de van . keizer Augufi was , fchijnt

by ouds op haer zelf geftaen te heb-

ben.

Ten tijde der Kriftenenvvas de ftad

Salamis meteen biflchoppelijken zetel

verheerlijkt, enftont onder hetaerts-

bisdom van Athene.

Men ziet te K^imblachi noch puin-

ho-
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hopen van oude gebouwen, en dicht by

zee ,
grontveften van gehouwe ftenen

onder water, en zeven of aeht kleine

oude Griekfche opfehriftcn. Onder

andere zietmen'er op een zwarten mar-

mer- fteen, een oud opfehrift, dicht

by eenen puinhoop van een ouden tem-

pel of kerke der Franken : waer in de

naem Salamins oïSalamis gefpèlt wort.

Het luidt aldus.

NIKOKAHS HTHSirrof
ANATTPASIOS
EIKONA THN AE ANE-

©HKEN NI M^N TATPOB
EATTOT.
A0ANATO12I 0EOI2 KOS-

MÜNIEPAN SAAAM1NA.

Dat is:

Nikokles, zoon van Hegejippus van

Anagyra , heeft dit heelt ofgerecht ,

oen NI zijn vader , ter eere van

d'onfterffelijke Goden , vercierende het

heiligh Salamis.

Een andetvlek leitaen de Zuidzijde

der haven van Koulouri , op een aftrain

van ontrent anderhalve Duitfche rnij-

le, en heet Metropis. Spon hout dit

vlek voor een kloofter der Kaloyers,

en noemt het Metropoli : daer by eeni-

'ge huizen ftaen. Behalve deze zijn

geen meer vlekken of dorpen op dit ei*

lant.

Het eilant Salamis was doord'Ea-

cidynen of nakomelingen van Eakus I fpreit woonen.

N Ai / ;
i 4 ;

hadden; Zeker Pijïfiratus of Solo'» \

traghte uit eenige vaerfen van Horneet

te bewijzen , dat het eilant Salami's

van ouds onder d'Atheners geftaert

haddei

Het eilant Salamis heeft vele hoge
rötfc en klippen : hoewel ook verfchei-

de vruchtbare dalen, tuflehen beide

j

die groten overvloet van tarruwe en
gerit geven. Op de heuvelen groeien

pijn-boomen : waer uit d'inwoonders

pek branden. Vandc Lentiskttsöf ma-
ftich-bomen^ die aldaer overviocde-

lijk veel groeien , wordt afch gebrant

,

om zeep van te maken.
Bokarus is d'aelöude naèm van' een St^t

vliet van Salamis, die ten tijde van
Strabo Bokalius genoemt wiert. An-
dere ftellen op dit eilant een kleine ri-

viere Buma genoemt.

Alle deze eilanders * die Grieken
zijn, hadden eertijts eenen Wayivod en
Kady ± die d eilanden .EgzW t Foros ca
Koulouri , van Wegen den groten heer

,

beftierden. Maerdes jaerszeftien hon-
derten zes en zeventigh, maekten zy

eene beurfe met eikanderen uit , en

kochten deze twee amptenvanden Ka«~
pitan Bajfa, of Turkfchen admirael,

voor zeven hondertvijf entachentigh

piafters, mits datmen dan niets van
hen zou ciftehen. Sedert bleven zy aU
dus op zich zelfs vry.

Deze eilanders zijn zeer arm , en.

leven armelijk, gelijk by na alle d'Al*

banefen doen , diein Grieken-lantvei:*

eertijts beroemt : die over het zelve

geregeert hebben: inzonderheit Ajax
,

zoon van Telamon : als ook door den

neerlaegh van den Perfifehen koning

Xerxes , onder dit eilant, die in een

fchipftrijt door de Grieken overwon-

nen wiert, cn't huiswaert vlughte.

Ook geden kt Pomponius Mela , dat Sa-

lamis bekender door den ondergang

der Perfifehe vloot was, als het eilant

Helena, door de verkrachting van He-

lena, bekent was. Ten welken inzighte

Plinius miflehien Salamis , het beroemt

of deuiluchtigh Salamis noemt.

Ten tijde van keizer K^iugufi be-
;

zaten d'Atheners het eilant Salamis^

die by ouds met de volken Megariers

,

daer tegen over op het vaft lant gele-

gen , om dcflelfs bezit gekrakeelt

Al hun onderhout , dat klein is',

komt van koren , gerft, guitran,pek,

hers, vifeh , kolen, fponflen ,- afch

van Lemiskus - bomen : al het welk
zy na Athene te koop brengen : daer

hun merkt-plaetfe is.

Indien de Korfairen deze eilanders

geduurighlijk , tot dier grote ongemak
en fchade, niet quanten be'fpringen s

'

zy zouden van den lantbouw eenige

middelen by een kunnen vergaderen i

want het lant is groot van beftek , ten

aerrzien van hét klein getal der imvoón-
ders , die niet boven de duizent zielen

kunnen uitmaken.

Vervolgens zullen wy ook d'anderé

eilanden , in deze inwijk of Golfo dè

Engia gelegen, ten róne ftellen.

Te beginnen van de kaep der kolom"

T 2 men
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men. en te gaen Weftwaerts * langs

en onder de kuft van Aftikt, leiteen

woeft eilant Patrokle'u*, een Duitfche

mijl ten Zuid - Weftc van daer
,

en anders Patroklonefus , dat is , Pa-

troklos eiUni genoemt, na Patroklus,

admirael der galeyen van den Egypti-

fchen koning Ptolemeus i
zoon van

Lagus. Strabo fchijnt dit eilant een wal

vznProklus , verfta Patroklus, te noe-

men ; dewijl Patroklus , volgens Pau-

fantas, op" dit cilant tot verfterking

een muur deed ophalen j en een wal

opwerpen.

Het wortby eenigen nu noch Patro-

klea of Patrokleia genoemt j maer

doorgaens by de Franken, na den voor-

gang der Grieken, veeltijts Gaydaro-

mfi of Cuidronifa , dat is , ez,eIs eilan-

den, en anders ook Ebanomfi, dat is,

Ebanos eilant ,• dewijl zeker boomtje

Ebanos ofEbenós aldaer groeit.

Paufantas wil , dat dit gewas gene

bladen zou voortbrengen , dat valfch

is.

Het gewas Ebenus , en anders Ebano

by d'Italianen genoemt, iseenganfch

kromme hcefter, en fchiet tot de hoog-

te van vier of vijf ellen op , en heeft

zilveraghtige bladen, die drie aen een

fteel zitten, gelijk die van het dric-

blat. Het krijght rode bloemen, met

eenige witte hairen doormengt , gelijk

vogel-ftruis-veren , in zeer dunne de-

len verdeilt , vertoonen , dies deze

bloem zeer fraei ftaet: want zy fchijnt

uit purper en zilver ecnighzins ge-

maektte zijn.

Na de bloemen volgt zaet
, groter

als dat van gerft. Het hout is hert en

zeer zwart, en de fchorsafchverwigh.

Dit gewas groeit ook op het eilant

Kandia , op zeer rouwe , ftcile en heu-

vclagtige plaetfen. Maer toen de Vcnc-
tianen op het eilant Kandia oorloghdcn,
hebben de Kriften Korzairen die mcefte

boomtjes uitgeroeit. Het wort ook
doorgaens op Grickfch Archondoxylon

genoemt , dat edel-hout bediet.

Bclbina. Verder de golf ten Weftc inwaerts

,

Bonom.
jcjt ccn e iiant Bononi , dat by d'ouden ,

zoo eenige willen , Belbina , genoemt
was : welk Belbina Strabo neftens Pa-

trokleia of Wal van Patroklus , niet

verre van het valt lant , ftelt, en voor de

volken Anaflyjlen , en de kapel van Ve-
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nus , en tempel van Venus Kolias , dié

beide op het vaft lant ftonden.

Een goet ftuk weeghs verder, langs ^
de kuft van Attika te varen, leit een

ander klein eilant, Elijfo nu geheten,

dat Strabo millchien Eleujfa of Eleoujfa

noemt, en voor d'uithoek Ajlypalea

ftelt: gelijk een ander eilant Phaura,

voor d'uithoek Jhoreas: gelijk daer

nu noch een kaep of uithoek op de

hoek vaneenbay of inwi)k kit: waer

door dezelve b.iy gemaekt wort.

Felchida of Felkuda is een eilant
, Fc|J

drie mijlen en een halve , Ooft ten Zui- <h.

de , van het eilant tgina, gelegen , en

ontrent drie Duitfche mijlen ten Wede
van de kaep der kolommen. De fchepen
kunnen nergens onder dit eilant zet-

ten : want het is over al eene gronde-
loze diepte.

Een grote mijle verder, dicht by

een uithoek , die van den bergh Hy-
mettus , op het vaft lant van Attika ge-

legen, in zee fchiet, leggen vijf klei-

ne eilanden by malkanderen , Komboni-

mjfa. of Kombonijfa , en Halikas of Seli-

kas, dat z\]n,Zoutputten genoemt. Kom-
bos bediet op hcdcndacgsGriekfcheen

krael of knoop van een rozekrans.

Daer na volght een ander klein ei- F'c

lant Flega : welk by ouds , en by Stra-

bo, mifichien Phaura genoemt wierr.

In het midden van den golf leit het

eilant Egina , Koulouri ére.

Aen den mont van de Straet , tuP Lip

fchen het eilant Koulouri en Porto Ltone,
koL

een haven van het vaft lant, kit een ei-

lant Ltpfckoutalta nu geheren , datee-

nigen voor het eilant Pfyttaliadcton-

den houden.

Door of voor by de ftraet , na
't Noordeen de ftad Eleujis toe, leg-

gen twee kleine rotfen of eilanden

dicht by malkanderen, en fchijncn als

een dobbele klip te zijn : d'ecne is op
Griekfch MegaU Kira genoemt , dat is,

groot Kira, en d'ander Mtkra Kira of
klein Kira.

Een van deze was by ouds Keras ge-
Ke

noemt : daer op de Perfifche koning
Xerxes een zilveren throon had doen
ftellen,om van den zelven zijne fcheeps-

vloot t'overzien : met de welke hy
Grieken -lant daght op te flokkcn.

Maer verloor het geveght en nam de

vlught.

,
Het
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Het is een klein eilant, vol hazen

en konijnen, die van enkelen ouder-

dom aldaer fterven : want zy worden

niet opgevangen : dewijl de Turken

het niet wagen derven daer te jagen

,

uit vreze voor de Kriften Korzairen.

Wat d'arme Grieken belangt , die ee-

ten weinigh vleefch, ter oötzake van

hunne veelvoudige vaftdagen.

De mecften onder hen hebben ook
geen fchiet-geweer , dewijl dat aldaer

zoo gemeen niet is , als hier te lande.

Daer na volght het eilant Salamis of

Koulouri.

Verder opwaerts , tuflchen de ftad

Korinthen , en het eilant Egina , leg-

gen vijf kleine eilanden: het een heet nu
op Griekfch Hagio Thoma , dat is , hei-

lige Thomas : een ander Viaporia , een

ander Hebreo , een ander Hagio Jani ,

dat is , heilige Johannes : èn een ander

Platonifi, dat is, flat of vlak eilant

,

dewijl het laegh en plat is. Plinius ge-

denkt ook een eilant Plateïs
} en ftelt

het ncffcns Belbina, voorde kaepTVo-

&enium.

Rontom leggen hier en daer ver-

fcheide andere klippen of rotfen uit

• zee boven war.er , doch hebben gene

namen. Tuflchen het eilant Egina en

Koulouri leit een eilant Laoufa genoemt,

en daer by vier fmalle klippen.

Tuflchen Egina en het lant van Mo-
rea leggen, d'eilanden Angiftri, Me-
topi, Doroufa, enMoni.

Van het eilant Egina na de kaep

Skylly toe, leggen twee fmalle eilan-

den, Koufinidia of Kophinidia nu op
Griekfch genoemt , dat korven ofman-

den gezeit is.

Daer na volgt een groter eilant Poros.

Het heeft achtien Italiaenfche mij-

len in den omtrek , en wort niet als

door Albanefen bewoont , die het

grootfte gedeelte van hunne goederen

op het vaft lant hebben leggen.

Eenigen houden het eilant Poros

voor het geen , dat d'ouden Kalauria

noemden: hoewel andere willen, dat

Kalauria nu Sidra zou genoemt zijn.

Voor de kaep Skilly leggen twee an-

dere kleine eilanden of klippen , Chevi-

nes of Kelevinais genoemt.

Onder alle deze eilanden zijn gene

andere bewoont , als Egina , Koulouri

en Poros : gelijk gezeit is.

OLFÖ di ENGIA. t.

Na het eilant Kalauria week De* sufd;

mofthenes , de beroemde Griekfche !'^
è

redenaer , als na een vryburgh ', en
braght zich zelven aldaer met vergif

om 't leven: wanneer hydoor Archias

vernam , dat Antipater , lantvooght
van Alekander de Groote , na zijne le-

ven ftont.

By d'ouden worden verfcheide an«

dere eilanden van dézen zeeboefem ge-

ftelt.

Herodobt fielt tuflchen het eilant Sa- pfytta-

lamis , en het vaft lant , een eilant Iia -

Pfjttalea , en by Herodianus Pfyttale

genoemt, gelijk ook Strabo het aldaer

fchijntte plaetfen: en Plinius voor Sa*

lamis j maer die noemt het Pfytalia.

Herodoot , als ook Efchiltis , noemt
Pfyttalia een klein eilant : en Strabo een

woeft en fteenigh eilant, dat eenigen^

zeidt Strabo, de haven van Peireos ge-

noemt hebben.

Van wegen deflelfs woeftheit was
het by d'ouden aen God Pan heiligh en
toegewijdt.

Spon wil,dat Pfyttalia nu Lipfokouta-

lia zou genoemt zijn ; die het ook tuf-

fchen Koulouria of Salamis en het vaft

lant, aen den mont van deftraet of

engte van Salamis , ftelt.

Na by Pfyttalia lagh een eilant Ata.- Ata|ah-

lante, gelijknamigh met het eilant ^4- w»

talante, onder het eilant van Eubea

gelegen. Aldaer ftelt Strabo noch een

ander eilant, dat van Pfyttalia gelijk.

By d'overvaert of kanael van het Eilanden

eilant Salamis , fielt Strabo twee ei- P
h

p
raa"

landen, Pharmakufen genoemt : op wel-

ker een hy zeidt , dat het graf van Circe

getoont wiert.

In het varen van 2{jfea , een fcheeps-

timmerwerf van de ftad UMegara , en

op het vaft lant van Achaja , aen dezen

zeeboefem gelegen , ftelt Strabo vijf ei*

landen.

Ook ftelt hy vele eilanden , rontom
het eilant Egina na het vaft lant toe

:

maer na zee toe een eilant Belbina , dat

Scylax neffens of by d'uithoek Suniuni,

nu de kaep der kolommenJie\t,ei\ daer op
eene ftad van een zelven name.

Plinius ftelt voor d'uithoek Tre&e-

nium of ftad Tre&en , in Morea, aen de-

zen zeeboefem gelegen , d'eilanden

Kalauria , Plateis , Belbina , Lafia ,

Baucidias. Tegen over Eptdaurus , Ce*

T 3 cry-
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cryphihs én Tityonefus , zes duizent

fchreden van het vaft lant.

Tegen over of voor d'ulthoek Spi-

reum , na Capo Spireo , in Morea gele-

gen , ftelt hy d'eilanden Eleufa , Den-

E U B e a:

dros , twee eilanden krattgien , twee

C&clen , en Selachufa , Cenchreis , en A-

fpis. In den Megarifchen zeebocfem

(telt hy vier eilanden , Methuriden by

hem genoemt.

Eilant Eubea , nu ïfiQgroponte en Egripot.

s"
ab

han "tl" Et cilant £«^* , alzoö van over

PJin. &c!
-*^* ouds by Grieken én Latijnen ge-

noemt, wiert te voore Chalkodontis

,

Makris , of Makra , Ocba , Chalets

,

Bomo , Hellopia , ^ö»w , Abantis of

Abantias, Afopis , en Argiboeios gehe-

ten.

Het eilant wiert £«&<f4 , volgens

Strabo, na zekere heldin genoemt :

gelijk het Abas of Abantias, volgens

eenigen, na zijn fchrijven, na zeke-

ren helt Abas zou geheten zijn. Of
muTchien gelijk zeker hol, (als Strabo

op eene andere plaetfe fchrijft) aen den

zeekant na d'Egeefche zee toe gelegen ,

Boos Aule , dat is , offen-ftal op Griekfch

by d'ouden genoemt wiert , waer in Io

gezcit wort Epafos gebaert te hebben

,

alzoo heeft ook dit eilant , om die zel-

ve oorzake, den naem van Eubea beko-

men.

Jupiter (zoo de oude Griekfche

poëet Hefiodns melt ,) zou het eilant

Eubea, , na den naem van e enen os , ge-

noemt hebben, dat de altijt-zijnde goden

(zeit hy) te voorc Abantis noemden. Of
het wiert Eubea, zoo andere Willen

, ge-

noemt, van wegen deflelfs ofle-rijke

weiden: gelijk het ook in dien zin Ar->

iEli»n. qjltoeios by de Griekfche poëten gehe-

ten wiert, dat zoo veel als "hitte offen

gezeitis.

In een zelven zin wiert het eilant

Eubea , volgens Hefycbius, ook Bomo

genoemt: want Bomo, of Bohmo, be-

dietop Arabifch vee : gdïjkBebemotb

op Hebreeufch : want al voor de tij-

den des Trojaenfchen oorloghs was

dit eilant,van wegen d'oflë-weiden, be-

Tzet. r0emt : als onder andere uit de fabe-

Apol_
len , nopende d'oflên , die door Autoli-

lod. kus , zoon van Merkuur en Klio , uit

Eubea door dief-ftal wegh gevoert

wierden , te befpeurén is.

Thucid 0°k zonden d'Atheners, in den aen-

vang des Peloponnefchen oorloghs,

hun vee na het eilant Eubea over , ter

weide. Desgelijks is geen wonder, dat

Eubea meteen Arabifchen naem Bohmó

genoemt zy ; dewijl onder d'oudftein-

vvoonders des eilarits , d'Arabieren van

Strabo géreként worden : die , met Kad-

mus , na het eilant Eubea overgefcheept

waren.

Het ganfeh eilant, alsook deflelfs s»

voornaemfte ftad , Was Chalcis ge- Ph

noemt, na Kombe, dochter van Afo'

pus , welke ook Cbalcis geheten was

:

of na het koper , dat op Griekfch

Cbalcos heet , en gezeit wort op dit ei-

lant allereerft gevonden te zijn.

Het wert Ellopia of Hellopia ge- ?"••
!

-ril I J- Sita>
'

noemt, na huops , zoon van Ion, die

ook by d'oudén voor ëênen broeder

vanEkluszn Kotbus gehouden, enge-

zeit wort de ftad Ellopia op dit eilant ge-

ftight te hebben.

Het wert Aonia genoemt, ria zeke-

re volken Aonen, die hét eilant eer-

tijts bewoont hebben , én uit Beotie her-

komftigh Waren.

.Het wiert Makris of Makra., dat

is ,
[mal of langb , op Griekfch ge-

noemt, van wegen deflelfs langte en

fmalte : want het is langwerpigh en

fmal.

Of het wiert Makris, zoo de poë-

ten beuzelen, genoemt na Makris,

voedfter van Baccbus , zoon van Ju- Af*
pijn, dien zy,in het hol van Eubeefch A-

bantis, in haren boefem koefterde; hoe-

wel Plinius Nyfa voefter van Baccbus

maekt : na dewelke eene ftad, in Syrië,

Nyfa , en namaels Scythopolis, genoemt

wiert.

Het wiert Ocba of Oche genoenif,

na een aeloude ftad van een zelven na-

me : of van wegen de vermenging der Stoa

Goden
, Jupijn en Juno : of van we-

gen de weiden of uitftekentheit der

fchapen : of dewijl de fchapen aen-

ftonts met jonge worden : want in

dien verfchéiden zin kan het Griekfch

woort Ocba genomen worden.

De grootfte bergh, op Eubea , Was

ook Oche genoemt.
Het
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Mét wiert Abaniis of Abantias ge-
, ders Hellas of Grieken- lant ) uitgc-

noemt, na Aben , eene ftad van Focis : ftrekr, met een fmalle zee-ftraet of zee-

engte, tuflchen beide , d'Euripus ge-

noemt.

Desgelijks breit Strabo Euhedtengs
die ganfche zeekufte uit, welke van

want de Thraciers trokken uit de ftad

K^ïben, en bevolkten dit eilant, en

j

noemden de genen , die het bezaten , na

Aben, Abanten: en het eilant zelfAban-

;t[1
. tias ofAbanïisjhocwel * andere willen,

dat het alzóö na zekeren helt Kwibus ge-

noemt wiert:gelijk£«^na eene heldin.

Deze helt Abas was (volgens Ste-

phanus , uit Ariftokrates ,) een Argiver

,

: of een zoon van Neftuin en Arethufa ,

i de vader en ftam-vorft der volken A-
banten. Gelijk het eilant Abantis of

i
Abantias, alzoo wierden ook d'ael-

oude inwoonders by ouds Abanten

genocmt: want aldus noemt Homeer

. d'inwoonders des eilants Abanten ,

j
en noit Eubcers : als Strabo al over-

lang heeft aengemerkt : daer noch-

i
tans Homeer den naem Eubea dikwils

i
gedenkt. Miflchien hceftHomeer hierom

. den naem van Eubeers niet gebruikt
5

. dewijl de naem van Abanten toen ge-

meenderwas.

i Het eilant , als ook deflelfs voor-

iiaemfteftad, wort nu byd' Italianen,

i en andere Franken of Wefter-Krifle-

nen Negroponte , of ook Egriponte ,

en by Grieken en Turken Egripos ge-

noemt : welk Egripos ongetwijffelt
;

,
een gebroken naem van Euripus is,

, de vermaerde zee-engte of ftrate , tuf-

fchen dit eilant en het vaft lant van
'

Beotie gelegen. Desgelijks is Njgriponte

of Egriponte , van Egripos gefmeet :

Want als d'eerfte Franken aldaer qua-

men , en 's lants inwoonders

Griekfch hoorden zeggen , Eit

op
ton

. Egripos , dat is te zeggen , na Egripos
,

, zoo hebben zy gemeent,dat de£kieken

dit eilant Negroponte noemden. Dies be-

i hoeftmen genen anderen oorfprong van

. dien naem te verzinnen noch fmeden
,

op eene dwaling en doling der Italia-

. nen, die het eiiant en de ftad Negro-

ponte noemen , dat eigentlijk zwar-

te brugh op Italiaenfch gezeit is, als

of 'er een zwarte brugh van fteenzou

\ ;

leSSen -

r«is-| Het eilant Eubea of'Negroponte leit,
SH volgens Plinius en Mela , met de

;Zuid- Weftzijde in de lengte, ten

: Noorde of I^oord - Oofte , voor öf

;

!angs gznlch Beotie, tot aen The/falie

,

(twee lantfehappen van Achaja , an-

o
Sunium , eene uithoek van Attika of
Attifchlant, nu Capo delle Colonne ge-

noemt, tor aen Theffalie (trekt: be-

halve d'uithoeken op beide zijde :

want het leit, volgens den zeiven Stra-

bo , na het eilant Helena, anders Ma-
lironi/i , tegen over het överigh lant

van Attika, en néftens het vaft lant

uitgeftrekt, en met zijn Zuider uit-

hoek , Leuce Akte , dat is , "iïitieftrant,

drie hondert ftadien varens van de

hoek Sunium of Capo delle Colonne

:

gelijk de Wefterhoek des eilants, Ce~

neum by ouds, en nu Capo Litar ge- .

noemt , tegen over den Maliafilchen

zeeboefem , nu Golfo di Siton , leit, met
eene zeeftraet of zee-engte van tvvin-

tigh ftadien breet , tuflchen beide.

Dies leit Eubea, volgens Strabo, te-

gen over Attika , Beotie, Lokris, en

de volken Ma liers.

Het raekt by chalcis $ een aeloude Str*"

ftad van Eubea , nu Egripos en Negro-

ponte genoemt , het naefte aen het

vaft lant: alwaerhet meteenen boght

na de plaetfen , dicht by Aulis op
het vaft lant gelegen, fchiet, enmaekt
den Êuripus , die aldaer zoo nau is

,

dat de ftad Chalcis , op Eubea , met
eene brugh van twee bunderen lang aen

Beotie , volgens Strabo
i

gehecht

was.

Want zoo Strabo en Plinius getui-

gen , zou het eilant Eubea eertijts van

ihet vaft lant van

zijn: te weten,

vloet en ftroom Euripus , tuflchen

Aulis, eene ftad van Beotie, en tuf-

fchen Chalcis , eene ftad van Eubea.

Zeker aeloude Griekfch'e dichter Ion

gedenkt ook desby Strabo , inde vol-

gende woorden. De ftroom van de

lichte Euripus heeft het lant van Eu-
boïs van het ftrant van Beotie afge'

fcheurt , na de Kretifche zee toe.

Men zeidt, dat ook het eilant Cea:of zier.pag,

Cia, vier mijlen ten Zuide van daer II8 *

gelegen , van Eubea afgefcheurt zy.

Eubea wort in de zeekaerten met zijn

Oofthdek , Capo Martelo , elf mijlens

ten

Beotie afgefcheurt

door gewelt van den



Grote.

* nuCa-

po R.of-

ïoof

Martelo,

Porcach

Kapen
en uit-

hoeken.

i$a E U
ten Zuide van het eilant Schiro, en

ontrent zoo verre ten Wette van het

eilant Scio : en anderhalve mijle ten

Noord-Wede van het eilant Paros.

Het is een langen fmal eilant,en ftrek-

tc inde lengte Noord-Weft en Zuid-

Ooft : waerom het ook LMakris , op

Griekfch,genoemt wiert, volgens Strd-

£<?:\vant het leit van de Wefter of Noor-

der uithoek Ceneum, nu Capo Litar , tot

aen de Zuider uithoek ¥ Gerejlus , tot

1200 ftadien in de lengte uitgeftrekt.

Op een zelve lengte brengt Pli-

nius de lengte des eilants : te weten

,

op hondert en vijftigh duizent fchre-

den , die net twaelf hondert ftadien

uitmaken : dat zijn , hondert en vijf-

tigh Italiaenfche mijlen , of zeven en

dertigh Duitfche mijlen en een halve.

De brete des eilants is ongelijk :

maer heeft op zijne grootfte brete

ontrent hondert en vijftigh ftadien, eenc

ftreke ontrent van vijf Duitfche mijlen.

In de brete is eenigh verfchil tuflehen

Plinius en Strabo : naerdien de groot-

fte brete , welke Strabo aen dit eilant

geeft, niet eens de minfte brete van

P//;;/'tf.y uitmaekt: want Plinius maekt

dit eilant opzijn fmalftetwintigh dui-

zent fchreden breet , en op zijn breetfte

veertigh duizent:twintig duizent fchre-

den nu maken hondert en zeftidi fta-

dien uit , en veertigh duizent fchreden

,

drie hondert en twintigh ftadien.

Mela maekt Etêbedüccblts twee dui-

zent fchreden breet, doch noemt het

ook lang : zonder evenwel de mate
van lengte uit te drukken.

Plinius brengt deronte, of omtrek
des eilants, op drie hondert en vijf en

zeftigh duizent fchreden : dat zijn drie

hondert en vijf en zeftigh Italiaen-

fche mijlen,in welke mate demeefte he-

dendaegfe lantbefchrijvers hem volgen.

Andere brengen de lengte op hon-

dert en vijftigh , de brete op veertigh
s

en den omtrek op drie hondert en der-

tigh Italiaenfche mi|len.

Herodoot noemt Eubea een groot en

geluk zaligh eilant, en dat niet minder
,

als Cyprus is.

Het eilant Eubea, of Xljgroponte
,

fchiet met verfcheide uithoeken of ka-

pen in zee. Pomponius (JMela ftelt op

BE A,

Grieken Kaphereus gen'oerat , ten ZüU
de , en C&neum of Ceneum ten Noorde.

Desgelijks fchrijfr Plinius, dat Eu»

bea met twee uithoeken ten Zuide uit-

munt: als Gerejlum, die na i^Attilca.

toe fehiet , en Caphareus j die na den

Hellefpont toe leit, op een afftant van

twee hondert en vijf en twintigh dui-

zent fchreden , eenc ftreke van zes en

vijftigh Duitfche mijlen en een halve.

Ten Noorde ftelt hy d'uithoek Ca-

neum. Stephanus noemt Kaphereuscca

fcheeps-timmerwerf van Eubea.

Strabo fchijnt vier uithoeken te

ftellen, als Ceneum , Gerejlos, Leuce

Acte, en Petalia: doch d'uithoek Ca-

phareus gedenkt hy niet , en fchijnt daec

voor Petalia te ftellen.

D'uithoek Ceneum ftelt hy tegen over

dcThermophylen,en tegen over de plaet-

fen niet verre daer buiten gelegen , mer

ecne zec-ftraet van zeventigh ftadien

tuflehen beide. Een weinigh te voore

ftelt hy de hoek Ceneum, tegen Over Va-

fnus en Knewif, beide fteden van Beotie,

na 't Wefte , en tegen over de Maliaci-

fche zeeboefem, nu Golfo di Siton, met
eene zee-engtevan ontrent twintig fta-

dien tuflehen beide.

Strabo brengt , tuflehen d
!

uithoeken

Ceneum en GereJlos,dc lengte des eilants

op twaelf hondert ftadien. D' uithoeken

Gerejlus en Petalia ftelt hy over Sw
niüm , een uithoek van het Attifch lant,

en nu Capo delle Colonne genoemr. Des-

gelijks ftelt hy LeuceAkte,èc Zuider uit*

hoek,dat is, jvittejlrant , tegen over de

uithoek Sunium, op een afftant van drie

hondert ftadien va rens.Ptolemeus fchijnt

deze uithoek Leon, dat is , leeuTe, te noe-

men, en wortnubyeenige Capo Mar-
telo of Capo Roffo geheten. Andere noe-

men d'uithoek Gerejlus nu Capo Marte-

lo of Rojfo.

Indezeekaerten wortaen d'Ooftzij-

de ofZuid-Ooftzijde,tegen over deZui-

derhoek van het eilant \^Andro , op een

afftant van anderhalve mijle , en elf

mijlen ten Zuide van het eilant Schiro f

d'uithoek Capo Martelo of Capo d'O'

ro , geftelt : en een weinigh meer na

t Wefte,aen de Zuidzijde,een hoekO
po Roffo. Zes mijlen na 't Noord- We-
fte, leit aen de Zuid-Ooftzijde een

Eubea drie uithoeken : als Gerejlos , en 1 hoek Capo Negro. Benoorde dezehoek
Kaphareus , by de Latijnen en bv de

j
ontvalt het lant in eengroten inboght

D'uit-
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D'uitetfte Wefterhoekwort nu Capo llerméeft die lagen gelcithad,behoudens

:i- ;

Litar, naeenbygelegeftadi genoemr. flijfs daer af

Acn de Noord of Noord-Ooftzijde leit

Capo Phalafia : acn dezelve zijde meer

Ooftwaerts Capo Cherronefi : en verder

na 't Zuide, en dicht benoordc Capo

Martelo oiMantello , Capo Huno.

D'uithoek Cen&um heeft haren naem

van zekeren onverwinbaren helt Ce*

mus of Ceneus bekomen, die by de

poëten gezeit wort, door gunfte van

Neptuin, onverwontbaer gemaekt te

zijn : wacr uit een fpreekwoort by d'ou-

de Grieken ontftaen was. Hy is onver-

Toontbaerder, als Ceneus.

Aldaer ftont by ouds een kapel van

Jupijn, die na.de zelve de Ceneefche

jupijn genoemt wiert. Hier op flaen

de volgende woorden van Virgilius.

V'Overivinnaer van Echalia . bereide

aen den Ceneefche» Jupijn ojferhande.

D'uithoek Kaphareus of ' Kafareus

,

is door de fchipbreuke der Grieken ,

die met K^igamemnon, van het belegh

en verwoeften van Troje keerden , ver-

maert en berught geworden : want als

Nauplius, koning van Eubea, en zoon

van Neptuin , en Amymone , dochter

van den Griekfchen koning Danaus

,

vernam , dat zijn zoon Palymedes, door

fnoo belcit van Ulyfes, onrechtvaer-

delijk van het krijgsvolk metfteenigen

ter doot gebraght was, deedhy, om
zijne zoons doot te wreken, wanneer

de Grieken,na het veroveren v&nTroje,

'\ weer na hun vaderlant keerden , op

i den top van den uithoek ofberg Kapha-

reus , een fakkel of een groot vuur ont-
' fteken: op welk vuuren deGriekfche
:

fchepen, als na een veilige haven, qua-

I

men aenzeilen^ maer vervielen op de

Euboifche klippen, enquamen alle of
' demeefte fchipbreuke te lijden.

De poëet Virgilius gedenkt ook des

in zijn elfde boek van Eneas : als ook
de poëet Propertius , met deze woor-

den: De z>eegh - pralende ftevens heb-

ben op de Kafareefche klippen fchipbreuke

|

geleden.

Doch zoo Solinus melt, zou de gram-

|
fchap van Minervx, of het gefternte van
Arfturus , d'Argivifche of Griekfche

[vloot aldaer,na den ondergang van Tra-

lie, met zware rampen bejegent hebben.

Wanneer Nauplius namaels vernam,
hoe Ulyjfes en Diomedes, dienhy al-

gekomen waren

,

fprong

hy.uit ongedult van fmerte, van bo-

ven neer in zee , en verdronk.

Hier uit blijkt nu, hoe de twee Zui-

der of Zuid-Oofterhocken deseilants,

by d'ouden Gerefios en Cephareus of Ce-

fareus genoemt , nu Capo Mantel of Ca-
po d'Oro , en Capo Rojfo geheten worden.
Te weten de Zuiderhoek Caphareus,

na den Helle/pont toe , volgens Plinius,

heet nu Capo d'Oro , of Martelo , of
Mantelo , en anders a Chimi of b Figera :.

rt

.

So*

en d'uithoek Gerefim by d'ouden, heet Tn,"'.

nu Capo Rojfo , na zeker bygelegen ka-

üccl Rojfo. Maer de Noorder of WeA

fter uithoek Ce/team,htct nu Capo Litar
t

of anders ook c Kan&ia. c Niger.

Eertijts was veel van d'uithoek Ce* c .

. atrao.

nettm , door aertbeving, ter neergeftort.

ivheler wil, datde Zuiderlijkfte uit-

hoek van Eubea nu Karifio van de Grie-

ken genoemt wort;

Eubea heeft verfcheide hoge bergen, Bergen,

die zes maenden met fneeu bedekt leg-»

gen;

De grootfte bergh van Eubea, , wiert

jby d'oude Oche genoemt: als ook het

eilant zelve : aen wiens voet de ftad

Karyftos lagh.

TelethriumofTelethriush een bergh
der lantftreke van Echalie : aen wiens
voet de ftad Oreumtegh.

. Dyrphys of Dyrfys is een, bergh ,

waeropJ#»0,D^r/wgebynaemt,geëert
wiert.

Aen de Noordzijde leit een bergh, vvheï.

nu Delphi genoemt.

Ook wort by d'ouden een bergh Ne-
don , en een ander Kotyleus gedaght.

Verfcheide rivieren of vlieten van Rivfè;i

Eubea, worden by d'oude fchrijvers

gedaght: als Kallas, Rudurus , nul?»-

doro , Lelantus , Cireus of Ceron , Ni-
leus of Neleus.

Strabo noemt vier rivieren,als de Kal-

las , Budorus, Cireus en Neleus.

De fchapen , die uit eenen van deze Strafo,

twee laefte drinken , worden zwart : en

die uit den anderen wit. Diergelijk ver-

haelt Plinius van den vliet MeU en Ce-

phijfus , in Beotie gelegen.

De riviere Lelantus , welke door de

vlakte of velt Lelantum vloeit, rnaekü

het eilant Eubea, , zoo Plinius fchrijfo,

edel.

t Stra-
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Strabo ftelt ook eenen bron Aretbu-
\

fa. op Eubea, die in zeker orakel, by den

zelven, de heilige Arethufa genoemt

wort: doch Stephanus noemt Arethu-

fa eene ftad van Eubea.

Str b
Op de vlakte van Lelantus waren

warme wateren : en by de ftad Edepfus '.

warme baden.

Het eilant Èubea had in oude tijden

verfcheide fteden, en was, zoo Pli-

nius fchrijft , eertijts beroemt door

fteden , als Pyrrha , K^imarynthos ,
\

Porthmus , CMefos , Cerinthos , Oreum
,

Dion , Edepfus , Ocha , Echa.Ua , na-

tnzchcbalcü, Gerejita , Eretria, Ka-

ryjitte , Oritanum en Artemijium.

Mela ftelt op Eubea de fteden Hifiiea ,

Eretria , Pyrrha , Nefos , Echalia , Ka-

ryfios , en Chalcis , welke twee kefte

,

E A;

volgens Mela , de rijkfte waren.

Strabo gedenkt ook verfcheide fte-

den : waer onder ChalcU de voornaem*
fte hooftftad was , en de tweede, na die

<

Eretria.

Alle deze oude fteden zijn al voor
lang vergacn , en ten gronde verdelght.

De voornaemfte ftad heet nu , als het

eilant, Negroponte en Egripos : welke gc-

zcit wort , op die plaetle te leggen , daer

wel eer d'oude ftad chalcis lagh. Behalve

die zijner gene andere fteden : maer wel

vele dorpen en gehuchten.

Want het eilant Negroponte ofEgripos

heeft nu, in plaetfe vand'aeloude fte-

den , een groot getal van dorpen en ge-

huchten. Men hceft'er ovcrvloet van

olye , koren , wijn , en by na allerleie

boom en aertvruchten, en plukgrarien.

StadC^CIS > nu 2\(lgroponte.

Strab.

i Halcis was in oude tijden ecnigcr

'wijze, volgens Strabo, de hooft-

ftad des eilants, of wiert (gelijk hy

daer na zeidt ,) eenparelijk voor d eer-

fte, en hooftftad der Eubecrs gehou-

den : en de twede,na die,dt ftad Eretria.

Dit aeloud Chalcis lagh op den

Euripus zelf, over den welken zy door

eene brugh van twee bunderen aen het

vaft lant van Beotie raekte : waer uit

blijkt, dat aldaerecne brugh vanouds

geweeft zy.

Stephan. De ftad chalcis wiert alzoogenoemt
Euftath. na Kombe, dochter van A/opus, welke

anders ook Chalcü geheten was.

*Pün. Eertijts wiert Chalcis * Oechalia of
Stephan.

Ec^ana t cn £Uyeat en Stytnphelos , en

,

ten tijde van Stephanus , Halikarna gc-

noemt:als ook Hypochalcis, dat is, onder

Chalcis, van wegehare gelegentheit on-

der den bergh Chalcis.

Men zeidt de fteden Chalcis en Ere-

tria. , voor den Trojaenfchen oorlogh,

door d'Athenersgeftight zijn.

Na den Trojaenfchen oorlogh trok-

kcnEklus cn Kotbus uit K^ithenen: en

d'ecrfte bevolkte Eretria , en de lae-

üc Chalcis.

Wanneer, na den velttoght van Pen-

thilus, zoon van Demonous, die met
twaelffchepen koningXerxes , van het

eilant Pafos , tot byftant quam , ceni-

ge Eoliers op dit eilant gebleven , en

strab; ook eertijts d'Arabieren met Kadmus

Strab;

Herod.

daer op overgefchcept waren , wier-

den daec door deze fteden boven mate
vergroot, en zonden gedenkwaerdige

kolonyen naCWacedcnie: want de ftede-

lingen van Eretria hebben de fteden

ontrent Pallene en Atbos geftight: en die

van Chalcis , de fteden onder den bergh

Olynthus gelegen , welke Filippus , ko-

ning van Macedonië, verdelght heeft.

Ook waren in Italië , en op het eilarrf

Cicilie, vele woonfteden der Chalciden-

fers:want derwaerts zijn deze kolonyen

gezonden , (zoo ^Arifioteles by Stra-

bo fchrijft) wanneer de regering derHip-

poboten of groten d'overhant hadden.

Op Sicilië is ook eene ftad Eubea,

door de Chalcidenfers geftight.

Ten tijde des overtoghts vznAlexa»-

derde Grote na Afie , hebben de Chal-

cidenfers ook den omtrek der ftad ver-

groot, en Kanethus en Euripus bin-

nen de muuren getrokken , en torens,

muuren en poorten, op de brugh tuf-

fchen Chalcis en Beotie gebouwt.

Men zeidt koning Filippus,zoon van g
"Demetrius , de ftad Chalcis aen den Eu-

ripus had doen ftighten,om Beotie,cn de

Foceersin Beotie te bedwingen. Waer
over de Chalcidenfers , zoo eenige wil-

len , op hunne vaderlantfche pennin-

gen , of geit , voct-boeiens tot een zin-

ftael gebruikten. Filippus had twee an-

dere fteden geftight : als Korintbus ,

Peloponnefus,nu Morea,ca Magnefta aen

den
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den bcrgh felias , om de Theffalicrs en

Etolierste bedwingen, welke driefte-

den hy de fleutels van Grieken -lant

noemde.
D'aeloude ftad Chalets wort, met

eenparigh gevoelen van alle fehrijvers i

voor die ftad gehouden , welke na met

den naem des eilants Negroponte by d'I-

talianen , en by de Turken Egripos of

Bgribos genoemt is. Of altoos Negro-

ponte of Egripos , leit dicht by de plaet-

fê, daer eertijts d'aeloude ftad chalets

lagh, op een enge, doch vlakke * en

cfte ftreke of hals van het eilant : te we-

ten aen den oort, daer de ftraet van

d'Euripus ,
(nu Strettodi Negroponte ,)

'

enger is , als op eenige andere oort: wel-

ke ftraet dit eilant en deze ftad van het

vaft lant van Beotie fcheit.

Wanneer men van het vaft lant van

Beotie , op het eilant wil overgaen

,

trect men eerft over een fmalle ftene

brugli
i
van ontrent dertigh treden lang,

met vier of vijf boogen , tot aen eenen

Donon , toren of dom , die in het mid-

den van deze ftraet of kanael, op eene

rotfe ofklip,(welke tot eenen pilafter of

grontVeft dient ,) door de Venetianen

gebouwt is : gelijk men noch gevleu-

gelde marmere leeuwen , het merk van

S. Mark , of Venetianen, aen de poor-

ten en muuren ziet.

Van dezen toren tot in of aen de ftad

of kafteel, heeftmen niet als eene öp-

hael-brugh , welke half na de zijde des

toorens , en half na de zijde van de'ftad

kan opgehaelt worden, om doorgang

aen de galeyen en andere vaertuigeo

,

die daer door willen , te geven : het

welk zy niet wel , als met de riemen in

te halen , ter oorzake van d'engte dier

i brugh , doen konnen. Op een zelve

wijze was ook,in oude tijden,ter zelver

; plaetfe, eene brugh van twee bunde-

ren , over den Euripus geflagen , als uit

Strabo gebleken is. Dies hier uit vafte-

; lijk te befluiten is, dat het aeloud Chal-

ets , nu Negroponte zy.

De ftad Negroponte, of Egripos, leit

i ontrent vijftien of zeftien Italiaenfche

mijlen van Theben : is klein, doch zeer

fterk, en zeer wel met grof gefchut

voorzien,en begrijpt in den omtrek van
hare muuren twee Italiaenfche mijlen.

!
Zy is met een kafteel gefterkt , en

Reeft eene ruime en grote haven, wel-

ke met de muuren des kafteels bedekt

wort. Aen d'andere zijde van de brugh

is ook een haven.

De voorlieden , of voorftad, welke

door eene grote gracht van de ftad ge-

fcheiden is , overtreft in grote de. ftad

zelve: daer inde Griekfche Kriftenen

woónen, en kerken hebben: want in de

voorftad ftaen meer huizen, en wonen
meer menfellen^als in de ftad, daer in de

Turken en Joden hun verblijfhebben.

De Turken hebben twee Moskee?}

binnen , en twee buiten de ftad.

D'inwoonders, zoo van de ftad, als

voorftad, beloopen ontrent tengeta-*-

Ie van veertien of vijftien duizent: waer

onder zes of zeven huisgezinnen van

Franken zijn : benéftens eenige (laven

van de galeyen , die zich aldaer een ge-

deelte van 't jder onthouden.

De Rooms-gezinde Jefuïten heb-

ben 'er een huis, die voorgeven alleen-

lijk aldaer te zijn, om de kinderen det

inwoonders te leeren.doch leggen zichi

zoo veel als doenelijk is , op de voort-

planting van den Roomfchen gods-

dienft.

Deze ftad is d'opper-verblijf-plaètfè

vanden Kapitan Bajfa of admiraelvan

de Turkfche vloot , die opperhooft

of vooght van deze ftad en eilant,

cri van d'aengrertzende gewefteh of

delen van Griekêrt- lant en Beotie is, en

eenen Kejagh of Kidja , dat is, een

luitenant , onder hem heeft , die in zijn

afwezen gebiet. Zijn Serrail of paleis

ftaet buiten de ftad op ftraht , aen de

Noord-Ooft zijde van de 'brugh, dat

alleenlijk door de galeyen , welke daer:

boven aen ftrant vaft leggen
, gefterke

is." . .

Aldaer leit altijt een vloot van ga*

leyengereet, om in alle voorvallen te-

gen de zee-rovers , en die van Malta te

kunnen uitgaen.

Men heeft 'er Ook eenen Bey , die al-

daer eenige inkomften heeft, tot on-
derhout van eenige galeyen.

Jchmet Bajfa , broeder van Kapitan
1

Bajfa, onthield zich ophetjaer zeftiêri

hondert zes en zeventig, in de ftad,en in'

het pallcis, dat wel eer de verblijf-plaet-

fevan den Prbveditore der Venetianen

was , toen die noch het eilant beza-

ten.

Dit paleis ftaet aén ftraht , aérè

t ? d'Ooffc
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d'Oodzijde van de bragh, daer in ee-

nige ere welven ofveewuifde kelders gc-

toont worden , met heimelijke uitgan-

gen voor boten na dcnEuriptts toe:waer

door de Proveditore , uit den getlaghte

van Erizzo, (die over dit eilant gebood,

toen de Turken het veroverden , onder

Mahomet , de tivcede Turkfche keizer

van dien name ,) traghte t'ontfnappen 5

maer hy wiert door verfpieders gekre-

gen , en wredelijk om 't leven gebraght.

Aen de muuren van dit paleis vind-

men, op eenen fteen van een pilaer , het

volgend Latijnfchopfchrift van den jare

duizent twee hondert drie en zeventigh.

f ANNO AB INCARNA
TIONE DNI NRI IHV XRl
MILLE CCLXXIII MES
MAIO HOC OPVS FEC.
INCHOARI NOBIL. VIII

DN VS NICOLAVS MILLIANI
BAIVL. NIGROPONTIS ET

EIVS CONSILARII DNI
MAHEL DE ANDRO ET
PETRVS NAVAIARIO IN
HONORE DEI ET BEATI

MARCI EVAG.

Dat is

:

Inden lare, na den vleefchwording on-

zes Heeren Iefus Chrijlus , duizent twee

hondert drie en zeventigh , hebben dit

werk doen beginnen d'edele Heer Nikolaes

Milliani, baljuw van Negropont , en zijne

raetsheren , Michae'l d'Andro , en Peter

Navaiario, ter eere van God, en Mar-

kus den Euangelift zaliger.

Scrab.

E A,

Sport wil dit opfehrift op een kapel ,

maer ivheler op het paleis zelf duiden.

By het water , aen dezelve zijde van

de ftad, ftaet een oud kafteel, daer

men , onder andere grote ftukkemge-

fchuts , verfcheide momer-ftukken van

zulkenyzelijkeen wijde mont ziet , dat

die ftenen van twee voet en drie dui-

men, in de middellijn, fchieten kunnen^

Men heeft 'er fraeie waterleidingen,

die derwaerts, drie Franfche mijlen

van daer, het water uit een bron leiden.

In de ftad Negroponte wort allen

Maendaeghs merkt gehouden. De huis-

luiden uit een gedeelte van Beotier en

byna uit het ganfeh eilant, begeven

zich na de ftad van Negroponte , in gro-

ten getale ter merkte : waer door aldaer

overvloet van allen lijftoght voor een

geringen prijs te bekomen is. Het fcha-

pcn-vleefch gelt'er niet meer als een

ftuiver het pont: en bokken en geiten

vleefch ontrent zes duiten. Een Kondyri

of Krondyri wijns , ontrent zoo veel

als twee mingelen , koft'er drie afpers.

Men heeft'er ook allerleie geicon-

fijte of in zuiker ingeleide vruchten

,

als quee- appelen ,
pruimen , hazel ,

wal-noten en amandelen. Zy kooken

den wijn tot een fyroop , en maken dien

aengenaem en geurigh van fmake.

De ftad Chalcis of Negroponte Was

,

onder de Kriftenen , tot een bisdom óp-

gOEeeht , en ftont onder het aertsbis-

dom, van Athene. Daer na wiert zy een

Metropool of eige hooftftad op haec

zelve. De Turkfche vloot overwintert

by wijle in de haven van Negropont.

Scrab.

StadE
D'Aeloude ftad Eretria of Eretrie,

wel eer de beroemde en grootftc

van Eubea , naeft Chalcis , was te voore

Melaneis en Arotria genoemt, en heet nu
Rocho.

Eretria wiert alzoo na Erhreus
,

zoon van Faëton genoemt , die een van

de Titans of reuzen was. Maer dezel.

ve ftad wiert Melaneïs genoemt, na

Menelaus , vader van Eurytus.

Eretria lagh na de ftad Gerefios toe

,

en wiert, als ook Chalcis, voor den

Trojacnfchen oorlogh, door d'Athe-

ners geftight. Na den Trojaenfchen

retrta.

oorlogh trokken Eklus en Kothtts uit

Athenen derwaerts, welke eerfte Ere-

trie, en de hcftcchalcis bevolkte. HeL

Eretria bloeide ten tijde van Darius,

koning van/Vr//V,en zoon vanHydaJpes.

De ftad Eretrie was een kolonie van

hetTrifylifch ofAtheenfch£rf/r;>,en by

ouds zeer magtigh. Eretrie heeft,neffens
Stri

de ftad Chalcis , treffelijke kolonyen na

Macedonië gezonden , en ontrent Pallc~

ne en Atho fteden gedicht.

D'Eretriers gebruikten, toteenzin-

ftael, op hunne penningen het beelt van

Tyiana.

In
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In het Eretrifchè gebied , of lant-

ftreke , lagh een ftad Tamyna , aen A-

1 folio heiligh. Aldaer ftqnt een tempel

van Apollo , die gezeit wort een bou-

werk van Admetus te zijn, dien , na men

zeidt , God Apollo zelf dicht by dezee-

engte zoa gedient hebben, met zijn vee

negen jaren te weiden , na hy , tot ftraffe

van het doden der Cyldopen, van zij-

ne goddelijkheit berooft was.

Zoo Stephanus , uit Paufanias, melt,

.ma.

fnth

wiertniet Apollo-, maer Iupiter, in de

ftad Tamyna , geëert , en, na de zelve,

de Tamyneefche Iupiter genoemt»

Daer en tegen wort Admetus , by al-

le andere fchrij vers, koning Van Thef

falie of Magnefie gemaekt : wiens vee

Apollo, aen den Amfryfus , een vliet

van Theflalie , zou geweid hebben.

Waerom hy ook , by Virgilius, de her-

der van den Amfryfus genoemt wort

:

want d' Amfryfus , zoo ook Lukanusgc-

tuight, bevoghtighde de weiden van

den dienenden Febus of Apollo,

E Aö 149)

boorte hadden de ftedëh, Chalcis en s trab;

Eretria
i groten roem, zoo in hetftuk

van oorlogh , als vrede : dies zy ook
den Filofofen een geruft én geneuehe-

lijk levens-verblijfverfchaften:het welk
de fchole der Efetretifche Filofofen

,

door Menedemus in Eretrïa opgerecht^

getuight : als ook het verblijf van Arï-

ftoteles in Chalcis , die aldaer zijd

leven , volgens Strabo , geëindight

heeft.

Van dé ftad Chalcis Was ook dé

Griekfche treur-dkhter , Lykofron , ge-

boortigh , een der zeven aeloude poë-
ten, die, na dat getal, de Pleiaden of
Zeven Sterren genoemt wierden.

DeChalcidiers, of inwoonders van
Chalcis, waren ook over hunne. ftrijt-

baarheit beroemt.

Wat maght eertijts d'Eretriershad* Stran-

den, getuight een kolom, welke zy

t'eencr tijde in den tempel vand'Ama-
ryntifche Diana toegewijdr hadden.

\ Op de zelve was gefchreven ^ hoe zy dé

Noch ten tijde van Strabo wierden zeegeftaetfie, met drie duizent gewa-
pende krijgsknechten, zes hondert rui-

ters en zeftigh wagens ,geviert hadden;

Zy heerfchten ook over d'Andriers , Ze-

de grontveften van het oud Eretria ge

, en was toen het oudEretria ge

vu

lufat

k'/Aali

[[f

trab.

o
toont

noemt : dat door de Perfianen verwoeft

wiert : maet by zijnen tijt was een ander

gebouwt.

Zeven ftadien van de muuren of

Wallen van nieu Eretria lagh een vlek

,

Amarynthos genoemt , dat Stephanus

tonrecht een eilant van Eubea noemt.

Na dit vlek wiert Diana d'Amary-

fche Diana, volgens Paufaniasfêenocmt:

of op Griekfch , volgens Strabo * Ama-

rinthias Artemis , dat is Amarintifche

Diana : de welke aldaer een tempel

had , en geëert wiert : want d'Eubeers

eerden het feeft van deze Diana met

grote praght en ftaetfie : gelijk ook niet

minder d'Atheners.

Een vlek der Eretrifche lantftreke

was ook OEchalia of Echalia genoemt,

,
een overblijffel van eene. ftad, welke.

door Herkules verwoeft was : hoewel

plinius fchrijft , dat de ftad , by zijnen

tijt Chalcis , te voore Echalia genoemt
was.

Lang voor des Zalighmakers ge-

H/m * Ceers , en over andere eilanders.

Van wegen het meervoudigh ge- Sttab"

bruik der letter if, niet alleenlijk op
het einde der woordenj maer ook in het

midden,wierden d'Eretriers befchimpr.

De Chakidiers hadden by d'ouden

een quaden naem, ter oorzake van
hunne vuile en verfoeielijke drift tot

jongens : waer uit een fpreekwoort

,

Chalcidare i
by hen ontftaen was i dat

daer op geduit wiert.

Op het eilant Sicilië was ook eene

ftadfiwfotf.door de Chakidiers geftight :

als ook op Korcyra en Lemnos.

Wanneer eenige Eubeers , na hun-

ne wederkomfte uit den Trojaenfchen

oorlogh , onder de lllirifche Abanten
vervallen » en daer na door Macedonië

r'huiswaert gekeert waren , Qoegen zy

zich by Edcjfa neer , en hielpen de ge-

nen , die hen ontfangen hadden , oor-

logen , en ftichtcn eene ftad Eubea.

S:ra&

t i Kary*
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>cc-ph,

Solin.

Spon.

Strab.

Sieph.

Strab.

Styra.

5trab.

Karyjios , nu Kjftcl %offb. (jereftus. Oreos. &6

D 'Aeloude ftad Karyjios , alzoo by

Herodoot , Strabo, Stephanus, en

trak by Ptolemeus Karyjle genoemt, lagh

aen de voet van den bergh Ocha , na by

deMyrtoufche zee.

Zy was Karyjios genoemt . na Kary-

jios, zoon van Chiron : waer om zy

anders chironia geheten wiert : als

ook Egea , na zekeren lantsheer Bgon

:

waer na ook, volgens Stephanus , d'E-

geefche zee alzoo genoemt was.

De Karyftiers deden offerhande, en

kerken -dienft, aen den reuze Bria-

reus .-gelijk de Chalcidenfers aen Fgeon ;

hoewel eenigen Briareus en Egeon voor-

een en den zelven houden : want van

de hemel -luiden , zoo Homeer ge-

Cvrnos

Hcrod.

tuight, wiert hy Briareus, en van de

menfchen Egeon genoemt.

Karyjios wiert ookt'eener tijde van

de volken Drjopen bewoont , zoo Thu-

cidides gedenkt.

Karyjios wort nu by d'Italianen Ca*

Jlel-Rojfo , en by de Franfen in een zel-

ve n zin Chateau roux , dat is, root ka-

Jleel genoemt. Het is heden een vefting

der Turken, daer onder zy dikwils zich

met hunne galeyen vertrekken.

Dicht by Karyjios lagen by oudsStyra

en Marmarium : alwaer de fteenhouwe-

rye of fteenmijne der Karyftifche ko-

lommen was. .Plinius gedenkt ook de

Karyftifche marmer. Marmorium had

een tempel van den Marmorinifchen

Apollo.

Van daer was d'overvacrt na Halos

Araphenidas.

Homeer gedenkt ook Karvjlos en

Styra.

Styra wiert in den Maliacifchen of

Lamiacifchen oorlogh , door Fedros
,

veltheer der Atheners , verwoed : wel-

ke plaetfed'Eretriers behielden.

Men zeidt deze plaetfen door die

van de vierftad Marathon , op het va-

ftelant tufichen Athene en Karyjltsge-

legen, als ook van de Styriers , zou be-

volkt zijn, onder koning Darius , Hy-

fpes zoon.

In de Karyftifche lantftrekc lagh

cene vlek of plaetfe, Cyrnos genoemt

,

alwaer de Karyftiers en Atheners voch-

ten, en Hermolyfos, zoon van Euthe-

mts , een Athener , te fneuvelen quam

,

en in de ftad Gercjlos begraven wiert-,

die op het Pankration of allerlei ge-

vecht, wonderwel afgërechtwas.

Gerejlus, een aeloude ftad van Eubea^

wort by Strabo voor Eretria , en Ere -

trio, na Gereflus geftelt. Gerejlum was

ook de naem van eene uithoek , aen de

Zuidzijde des eilants gelegen , dewel-

ke miflehien alzoo na deze ftad gehe-

ten was , daer neffens die lagh.

Stephanus noemt Gereflus een vlek,

dat alzoo na Gerejlus , zoon van Ju-
pijn , zou genoemt zijn.

Gerejlus had eenen tempel van Nep-

tuin, de uitftekenfte der genen , dieal-

daer waren, en eene gedenkwaerdige

kolonye.

Homeer gedenkt ook Gerejlus, en

toont, dat de Iantftreke dicht aen Su-
nium (een uithoek van Attika , nu Capo

del Colonne) leit , en voor de genen , die

uit Afie na Attika overfcheepcn,wel ge-
legen is.

D'aeloude ftad Oreós by Strabo , eri

Oreumby Plinius en Livius , cnHoreos

by Ftolemeus genoemt , was te voorc

HiJlUa , of Hijliea , of IJliaa geheten

:

doch wiert namaels ook , volgens

Strabo, met beide namen zonder onder-

fcheit genoemt: gelijk ook Pattfanios

getuight, dat by zijnen tijt Oreum, met
den ouden naem, ljlima geheten wiert.

De ftad Oreos of Hijliaa. lagh aen

de voet van den bergh Telethrium , op

eenen oort Drymos genoemt, neffens

den vliet Kallas , op een hoge fteenrot-

fe of klip.

D'Elopiërs, die nabuuren der ftad

Oreos en bergh-lnidcn waren, verhuis-

den na Hijliaa, en vermeerderden de

ftad , uit dwang van den ticran Filijli-

des, na het Leuktricifch gevecht.

Demojlhenes getuight ook, dztFili-

Jlides door Filippus, koning van Mace-

donië , over d'Oreiters geftelt was: want

de Hiftiers zijn namaels Oreiters ge-

noemt, en de ftad zelve voor Hijliea,

Oros, gelijk reeds gezeitis.

Andere willen , dat Hijlida van d'A-

theners, en van den ftam of volk der A-
theenfcheHifricers, bevolkt zy:gelijk de

fadEretw van deAtheenfche JEretriers.

Theomf

c -

f.

Sb.

Sb.

Cos

Duo»
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TheopompM gedenkt by Strabo, dat

wanneer Perikles, veltheer der Atheners,

het eilant Eubea, dat den Atheners afge-

vallen was, had t'ondergebraght, de Hi-

flienfers of lflieëttfers, volgens verdragh,

na Macedonien verhuifden: en twee dui-

zent uit de Atheners, zijnde een volk of

ftamvan d'Atheenfche Hijiiehifers, al-

daerquamen wonen. Hierom noemt

Thucidides deze'Heftie'énfers, kolonieren

der Athenen. Dewijl nu de gebuur-vol-

ken , d'Ellopiers , bergh-luiden waren,

Oreitersop Griekfch genoemt, zo heb-

ben die mifichien den naem van Oreos ,

dat is,bergh, aen de ftad gegeven : want

Oros is op Griekfch een bergh gezeit.

Ook fchijnt Orion , zoon van )upijn,

Neptuin en Merkuur , die aldaer opge-

voet was, miffchien na deze ftad Oreos

alzoo genoemt te zijn.

Eenigen verhalen, dat d'Oreiters, die

eene of eige ofbyzondere ftad bewoon-
den , na de Hijlieënfers , uit oorzake zy

door d'Ellopiers beoorloght wierden,
1 overgingen , en by hen quamen wöo-

- nen: waer door die twee fteden totee-

•
; ne ftad geworden was , en een en de zel-

j ve ftad had beide namen gebruikt : ge-
< ;:

I lijk een en dezelve ftad Spurten en La-
'''•

\ cedemon genoemt wiert.

Oreos heet nu noch/'0w,en is flechts

-
i een vlek.

o'.$ïa ! D' Hiftiee'nfers gebruikten tot een zin-

ftael, op hunne penningen ofgele, een

Wcptuin , zittende op een zeevifch : met
dit Griefch opfehrift op den rant,

ISTIAEON.
De volken van Farrhebia, een lant-

fehap van Thèjfalie , aen den bergh Pin-

dm gelegen, hebben Ijlieotis of Eflieo-

'is van £«^, verdelght, end'inwoon-
krs na het vaft lantvan Thejjfalie , in

iet lantfehap van Doris gelegen , ovcr-
',cvoert. Maer van wegen de menlghte
jul/lieëitfers, die aldaer quamen, had-

den de Farrhebers , het lantfehap, dat te

i-ore Doris geheten was , na de Iftieen-

|« van Eubea , Iflieotis doen noemen.
Hiftiea,oy Eubea, wert, beneffens

e ftad Anticyra in Focis
, (welke beide

;

et bevel van Filippus, koning van Ma-
'edonic, waren gedwongen te doen)
ooïAtilius, Vehheerdee Romeinen,
|:rovert en verwoeft ; hoewel Atilius

alx'uit eigen hoofde deed,en genen laft

ier toe vanden raet, ofRoomfchen
>lkehad.

alzoo by FÏinius en an- Ponh-

inffic

;:
M

f!'

E A.

Porthmus

dere genaemt, was eene aelouden ftad müS -

van Eubea, op de zeekuften by Eretrie

gelegen , en wort nu noch Fortimo of

Portino geheten, en is noch in wezen ;

hoewel niet meer als een vlels, enftaec

onder het aertsbifdom van Athenen.

Dicht by Oreos was de uithoek Ce-

neum. By of op die uithoek, aen de zee-

ftrand van den Euripus , boven Cyntts,

eene ftad van Lokris , lagen twee oude
fteden T>ïum of Dia, en Athene Dia- Dium en

des geheten : welk een gebouw of ko- ^ h<
:

ne -,...r Diades.
lome der Atheners was. stiab.

Ptolemeus noemt Dium eene uithoek

van Eubea.

AtheneDiades wort ook by Stepha-

ntts gedaght, en tot ftichter Dias ge-

ftelt , die de ftad alzoo na zijnvader-

lant Athene deed noemen. Decs Dias

was een zoon van Abas , (na wien ook
het eilant Abantis geheten was) en had
twee gebroeders, Alkoen Arethufen.

Of Athene DiaJes wert alzo, volgens

den zelven Stephanm , na de ftad Dia

geheten.

Die van Dium hebben Kanen , eene Strafr.

ftad van Eolis, bevolkt. Deze plaetfen

waren ontrent Hiftiea gelegen.

De oude ftad Cerinthus wort ook van Ceria-

Strabo ontrent Hiftiea, en naby den vliet
thus>

Budoms geftelt.

Eenige maken,by Strabo, Ellcps,broc-

dervan Eklm en Kothus, beide Athe-
ners, tot ftichter van Cerinthus.

Henige willen , dat Cerinthus ook El-
Bau"

lopia zou genaemt zijn. Daer noch-

tans Sirabo Cerinthus en Ellopia dui-

delijk onderfcheit.

Homeer gedenkt ook Cerinthus en

Dium , en noemt Cerinthus het aen-

zeegelegen Cerinthus , en Dium het

hoogh ftedeken Dium.

Defgelijx gedenkt ook Plinius Dium
en Cerïnthus; hoewel flechts by name.

Ellopia was eene ftad of plactfê, ofEHopia.

lantftreke, in het lantfehap van Oria van Strab-

ijiieotis, by den bergh Teletrium ge-

legen , en alzoo na den ftichter Ellops

genoemt: na wien ook het gantfeh ei-

lant Ellopia geheten was.

Strabo houd Ellops voor een zoon
van Xutkus, Heileus zéon.

Anderen houden dezen Ellops, by
Strabo, voor eenen broeder van Eklus en

Kothus , die na den Trojaanfchen oor-

logh
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Sceph.
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logh uit Athenen trokken : welker eer»

ik Eretrie, en de laefte de ftad Chalcis

,

fticlite of bevolkte. In de kaerte vind-

men noch een dorp Ellopia gcdaght.

Stephanus maekt ook , na den voor-

gangh van Strabo , Ellopia eene ftad

of lantftreke van Ettbea.

Dees Ellops. wiert ook gezeit de fte-

den ifliea , Perias , Cerinthus , Edepftes

en Orobien geftight te hebben.

Nyfa was ook een aeloude ftad van

Eubea: hoewei ook verfcheide andere

fteden , en wel ten getale van negen

,

die in Cilicia,Tbracie, en op andere

oorden lagen, den naem van Nyfa voer-

den.

Men vind noch verfcheide aeloude

penningen , door de inwoonders van de

ftad Nyfa geflagen , met den namen der

ftedelingen, aen d'eene zijde, als NT-
SAEÜN, dat is, vande Nyfeërs. Op
d'andere zijde van zekere penning ftaet

de god Lunus of Maen afgebeelt : met

een offeof ftiers-hooft aen zijne voeten,

tot geen klein bewijs van Euboifch Ny

E A.

Strabo noemt dezelve warme wate-

ren , de baden van Hcrkules, die,volgens

zijn fchrijven.t'eener tijde, door het ont-

ftaen van eene aertbeving , drie dagen

ophielden te vloeien , en daer na door
bronnen weder uitbotften.

Plinius noemt de warme wateren,

door de welke, volgens zijn fchrijven,

Eubea edel is,El/opien : 't zy hy door £/-

lopien deze warme wateren van Edepfus,

of die op het velt of vlakte van Lclan-

tum uitborrelen,verftaet : want dierge-

lijke warme en heilzame wateren waren

ook op het velt van Lelantttm , en mif-

fchien een en dezelve met de warme
wateren van Edepfus. Aldus fchrijftzit

Strabo: dat Sylla, Veltheer der Romeinen, ' s '

debateren, die boven de flai Chalcis,

op het velt "Jan Lelanrum, uitborrelen, en

dienjligh tot genezingh der ziekten zijn,

gbruikte : gelijk Plutarchus uit den

zeiven Strabo verhaelt , dat Sylla, na E-
depfus varende , de Tvarme dateren te-

gen het njoetewucl gebruikte.

Op Eubea, en tegenover 4nthedon,iu

Eubea.

Ziet pag

180.

Stephan

Edtpfus.

fa : want een offe of ftiers-hooft was de laefte aenzeegelegcne ftad van Beotie,

lagh ook eene plaetfe Egen , en by Stra-

bo, Euboifch Egen genoemt, tot onder-

fcheit van Acbayfch Egen, dat aen de re-

viere Kratis, in Achaya, gelegen was.

In Egen ftont op een hogen bergh si

een tempel van Neptuin.

Zoo Strabo voor bewijzelijkhoud,

zou de Egeefche zee van dit Egen haren

naem bekomen hebben.

Strabo wil, by Homeer, door Egen,

dat dees gedenkt , dit Euboifch Egen ver-

ftaen hebben: alwaer (volgens Ho-

meer) de vermaerde huizen voor Nep-

tuin in de diepte des poelszijn: daer

Neptuin de paerden doet ftii ftaen.

Naby Egen lagh een aeloude ftado

Oroliën: waer van by oudSjVolgens'T/w-^

cydides , een gedeelte door aertbeving

verzonk. In Orobien was het aller-

waeraghtigfte Orakel vanden Sminti-sb.

fchen rfpollo.

Rhamnus was eene oude ftad van Eu- lm .

bea, daer een tempel van Fortuin ftont

een byzonder en eigen merkteken of

zinftaei van het cilant Eubea.

Daer was by ouds ook eene ftad

,

met een zelve name, als het eilant, Eu-

bea genoemt , die door aertbeving ver-

zonk: ook eene ftad Arethufa.

Edepfus, volgens Strabo, Plinius,Ste-

phanus , of, volgens Ptolemus , Edipfis,

was ook eene aeloude ftad des eilants

van Eubea, en lagh tegenover Opus,

eene ftad van Lokris , in Beotie , met

eene zeeftraet van den Euripus,van hon-

derten zeftigh ftadien, tufichen beide.

In of by de ftad Edepfus waren ze-

kere warme wateren of baden.

Arheneus gedenkt het ontrtaen en

verdwijnen van deze wateren, in de vol-

gende woorden : in Edipfis , niet verre

van de andere H>ateren , ontfprong een

fcbentc na by de zee, die kil kout water

uitgaf: mens drank den banken zeer veel

holp : ivaerom vele menfehen derwaerts,

ook uit verre gelege plaetfen , om hulpe na

toefchoten. M-xer wanneer de veltoverfien

{ofbevelhebbers) van Antigonus,<r/<? din-

gen van bunnen Verft al te naerftig zoghten

ga tefaen, deden zy den genen,die bet wil-

den drinken,zekere tol betalen: doch zy be-

taelden ftrajfe van hunne verkeerde naer

ftighcit : want ter/lont verdween die heil

zame bron.

Keizer Juftiniaen deed hereiUuvan 'jj"

Eubea onoverwinnelijk maken, als Pro-

kopius getuight : gelijk de Turken nu,

dezes lopenden jaers zeftien hondert

zeven en tachentig , het zelve met ver-

fcheide veftbouwerken , tegen het be-

fpringen der Vcnetianen , doen verfter-

ken hebben. Ael-

2
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Aeloude en hedendaeghfe beftierders > in-

woonders , kolonieren , bevolkers , en

oorlogen van Eubea of 3\£egroponte.

D'Alleroudfte inwoonders en be-

ftierders van'teilant£#£&z waren,

naer het fchijnt,de reuzen Titans : want

byna ganfch Eubea , als Solimts ge-

tuight , was het rijk der Titans. Def-

gelijx hebben (volgens Solinus') de Ti-

tans in de ftad Karyftus , op 't alleroud-

üe geregeert , als de plechtelijke ge-

woonten der Godsdienften doen blij-

ken : want de Karyfiers, of de ftedelin-

gen van Karyftus, deden aen den reuze

Briareus ofterhande óf tempeldienft,

gelijk de Chalcidenfers , óf ftedelingen

van (-halcis , aen den reuze Egeon. Bria-

reus en Egeon waren Titans of reu-

zen: dan dit is los van Solinus gezeit

:

"Want by aldien de ftad Karyftus , in

aeloude tijden ook Egea , na Egeon ,

der zeiver Vorft ofHeer , genoemt was,

200 zou men met meerder waerfchij-

Tieiag. neijjkheit kunnen zeggen, dat de Ka-

,«ƒ« ryfiers aen Egeon , en de chalcidenfers

aen Briareus offerhande en tempeldienft

Rdc. gedacn hebben. Eenigen willen deze Ti-

tans voor Arabieren gehouden heb-

ben.

Briareus wort by de Poëten Voor ee-

nen zoon van Celus, ofvanTitan, zoon

van Celus, en van de Aerde gehouden,

s

en verziert , hondert armen en vijftigh

hoofden gehad te hebben- Zoo men Ho-

meer gelooven magh , zou Briareus al-

zoo by de hemelluiden , en by de men-
fchen Egeon, genoemt zijn.

Aldus begint Solinus het Euboifche

rijk, of rijk van Eubea , in ofmet de Ti-

tans : hoewel andere het koninglijke

geflaght van Eubea met zekeren Abas

beginnen.

Zekere volken Abanters of Abanten,
: hebben by ouds het eilant van Eubea be-

woont: want de Thracers trokken (vol-

.
gens Strabo uit Ariftoteles) uit het verla-

te -4^,eene ftad van.Fom,een lantfehap

van Griekenlanr, en ftoegen zich op Eu-
bea neer, en noemden de genen, die het

eilant bezaten , Abanters , en het eilant

zelf Abantis: hoewel andere willen,

dat die alzoo na zekeren helt ofhunnefi

leitsman^/«j,zouden genoemt zijn: ge-

lijk het eilant zelf, na zekere heldin Eu- z'et pas>

bea, Eubea geheten was. Daer en tegen

fchijnt Herodoot , in zijn eerfte boek, de

Abanters uit de Jonen van Achaia , her-

'

komftigh te maken : met byvoegen, dat

d' Abanters niet het minfte gedeelte van

Eubea waren.

Abas wort voor eenen zoon van

T^eptuin en van Arerhufa , ecr;e hel-

dinne vrouwe , gehouden.

De nazaten of nakomelingen van
Abas worden duidelijk by Homeer, en

by den uitlegger van Apollonius
, ge-

daght.

Abas had ten wijvc Aglaia , waer by ceflagc

hy twee zoonen t
Chalkodon caKanethus, «n At>-

gewan.
bas'

chalkodon munte in ftrijtbaerheit ten

oorlogh uit , en braght de Thebaners%

door hem in een geveght overwonnen

,

onder fchatting.

Daer na kreegh hy Amfitryo , va- p;ü ;

der van den Thebaenfchen of Argi-m^
vijchen Herkules , tot een nieuwen
vyant ; maer quam in een gevecht, de-

wijl hy moediger als voorzighter

ftreet , te fheuvelen : waer door de Tbe-

baners de vryheit herkregen.

Plutarchus sedenktook dezenoor-

logh, en noemt de plaetfe van den ftrijc

enneerlaegh Leuktra.

De andere zoon van^^j-, Kanethus,

liet aen Kanethtts, een berg van Eubea,

den naem van Kanethtts na.

Kantus, zoon van Kanethus , was;

reisgenoot van Jafon, op den toght^

na Kolchü , om het gulde vlies.} maec
quam te fneuvelen.

Chalkodon kreegh by zijn gemalin
jmenaretes , eenen zoon Elffenor :

beneffens eenen anderen , Pyrechmes

,

die by Plutarchus gedaght wort.

Pyrechmes hervatte 's vaders oorloge

tegen de Beoters en Thebaners , en weit

door Herkules , wanneer die noch jon- .

geïing was, overwonnen 3 en aen veulens

t gsbon-
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gebonden, en aldus van malkanderen

gefcheurt; blijvende het
(
lijk onbegra-

ven leggen.

Abas wert door zijnen ncve Elefe-

zoon van Chalkodon , Abas zoon,

hoewel onverhoetsen niet met
nor ,

gedoot

wille

:

E A.

Homeer gedenkt alleenlijk &Abanten
van Eubea, en noemt hen de groot-

moedige en geeftblazende , en van ach-

teren gehairlokte Abanten.

Homeer noemt de Abanten van ach- EufUi

teren gehairlokte , na eene byzonderc in Hc

want als Elefenor zagh zijnen; wijze van fcheren dezes volks; die na-

grootvader door eenen knecht onacht- i maels Kut-eters (als Strabo uit zekeren

zaem geleit té vvordcn,Qoegh en trofhy, ; ouden Griekfchcn fchrijverArchemagm
meteene knotfe, meinende den knecht

teflaen, den grootvader ter doot, waer

over hy in ballingfchap gezonden wert.

Tegen den aenvang des Trojaen/chen

oorloghs, trad Elefenor naden Euri-

pits toe , en riep, ftaende op eenen fteen-

hoop, het volkby een, en verklaerde

zijne onfchult en onnozelheit
; met

verzoek van in zijn vaderlant te mogen
herftelt worden : gelijk den zelven dat

ook vergunt wiert. Na alles bevre-

dight was , wiert Elefenor, als Adniirael,

met eene vloot van veertigh fchepen, na

het belegh van Troje gezonden : want

aldus fchrijft Homeer : De Abanten

,

en in 'tby&onder d'irivtoonders va» de

ftad Chalcis , Eretria , Hiftiea , van het

aen-zee gelegen Cerynthus , en 't hoge

meer,

verhaelt) by dezen voorval genoemt
werden. De Kuretcrs hebben de ftad

cWc«bewoont. Maer wanneer hen de

oorlogh, om het velt Lelantum, door
de ftcdelingen van Eretrie , aenge-

daen wert , en de vyanden hen van vo-

ren by de hairlokken grepen , en te-

gen de aerde aenfmetcn , hadden zy

alleenlijk hairlokken aen het achter-

hooft laten groeijen. Hierom wier-

denze, na de aflchering des hairs, Kure-

ters op Griekfch genoemt : want in

dien zin kan het woort Kureter uitge-

leit worden : gelijk ook in die gcdacn-
te, by hen, hunne afbeeldingen gezien

wierden.

Dies deze xureters een en de zelve

met d'Abanten waren : want die te vo-

ftedeken van Dium, Karyftus en Sty- \ten Abanten, wierden daer na Kureter

s

rie, togen,onder beleit van hunnen gelei-
j

genoemt

der Elefenor, ffruit van Mars , en Vorfi

der grootmoedige Abanten , met veer-

Pauf. tirh fchepen na Troje ten oorlogh. Wan-
neer Elefenor zich te diep in het ge-

vacr ftak , wert hy door Agenor gedoot.

Wanneer de fchepen der Grieken

,

na het wederkeren uit het belegh van

Troje, verftrooit waren , vervielen

$ Abanten van Ettbea , beneffens de

Lokten , bywoonders van de riviere

Boagrius , uit de ftad Thronium , ieder

met acht fchepen gezamentlijk aen de

bergen Ceraunia , nu Monte chimera

,

in Dalmatia gelegen , en ftichtcn eene

ftad Thronium , en noemden de lant-

ftreke , welke zy in bezit genomen
hadden , met eenen eenigen naem , na

hen, Abantis.

Namaels werden zy door de Apollo-

niaters , of ftedelingen van Apolloma ,

hunne gebuuren , door den oorlogh

overwonnen , en van daer gedreven , en

trokken na het eilant Korcyra , nu Kor~

fu , over.

Wanneer het geflaght der Aban-
ten ophield , vindmen nergens ge-

daght.

Zy verhuifden van daer na Etolie, en

namen de lantftreken , ontrent den berg

Pluron, in.

De gemelde aeloude Griekfche fchrij-

ver An:hemagus, de Eubeenfer,heeft veel

boeken van de dieren en zaken der Eu-

beenfers , in de Griekfche tale gefchre-

ven j want Atbeneus roemt hem in 't be-

gin van zijn derde boek.

Andere Kureters , te vooren TeL
chinere genoemt , en die voor een en

dezelve volken met de Korybanten by

eenigen gehouden worden , woonden
ook by ouds op het eilant Kreten , nu

Kandien, gelijk in het belchrijven de-

zes eilant verhaelt is.

De volken Pelafgianen hebben ook Pelaf-

\

in aeloude tijden het eilant Eubea bc-^
woont : Want federt de Pelafgianen Pc- b«.

loponnejus verlieten , begaven dier zom-
j^j?

5

migen zich na het eilant van Eubea fCUa .

en anderen na d eilanden Cyklades , en

na verfcheidc andere oorden. Waeroni
het eilant zelve , na deze Pelafgianen,

ook Pelifgia genoemt wert.

By ouds waren ook de Arabieren,^1"

die met Kadwtts, ftichtctder ftad The- Strab.

ben,
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hen, togen, op het eilant Eubea geble-

ven. Eenjgen houden de volken ^A-

banten voor Arabieren, die alzoo by

verkorting zouden genoe-mt, en van het

woort K^frabiewn gefmeet zijn.

iïtjupliffs , zoon van Neptuin en

Amymone , dochter van Danaus , ko-

ning der Argwers , en vader van Pale-

'47
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wttfej' > wort ook by eenigen als koning

van het eilant Eubea gedaght.

"Wanneer dees N^uplius vernam, dat

,het Griekfche krijgsheir zijnen zoon

fdamedes, in het belegh van Troje, door

inoo bekit van Ulijfes , op een valfche

betighting van verraet, doenfteenigen

had , ving hy aen door ganfeh Grieken-

lant, uitwraekzught, van zijne doot,

te woeden , en verleide en maende de

vrouwen van Vorftenen Priiilen, die

na Troje ten oorlogh getogen waren,

tot het bedrijven van overfpel met

jongmans, aen: ten einde zy, na het

ontftaen van zeer zware vyantfehap-

pen , uit die oorzake onder malkande-

ren , door onderlingen neerlaegh , de

doot van Falamedes zouden verzoenen.

Ook deed hy de fchepen der Grie-

ken, wanneer die van het belegh van

Ao- Troje wederom keerden , door het vuu-

renop Kafareus, eene uithoek des ei-

lants van Eubea , fchipbreuk lijden

,

gelijk reeds te voren gezeit is.

De Griekfche volken Dryopers, die

door He; kul' s , na het doden van hun-

nen koning Eyla> , uit hun oude vvoon-

plaetze, Epirus oiF.cis, verjaeght wer-

den , ftaken ten dele na het eilant Eubea

over , en ftichten aldaer de ftad Kary-

fios , en ftaken ten dele na het eilant Cy-

prus over , en groeiden met die eilan-

ders, na het beflaen van nieuwe woon-

fteden, ineen-

Eenige trokken ook na PeUponnefus,

en ftichten aldaer de fteden Afine,Her'

mione en Eion.

De Griekfche volken Doren heb-

ben, na zy uit hun lant Doris verdreven

waren , een gedeelte van Eubea , en

het tegen overgelegen lant van Beotie

bewoont.

Herkules heeft ook' op zijne reis

het eilant Euhea aengedaen, en aen de

uithoek Ceneitm plechtelijke ofterhan-

degedaen.

Ook waren eenige Eolers , volgens

Strabot ta denvelttoght vznPenthilus,

zoon van Orefles , Agamemnons zoon,

op het eilant Eubea gebleven.

De ftad Eretria is ook door die uit

Elis,cen lantfchap van Feloponnefusjdt-

volkt,als Strabo gedenkt.

Na den Trojaenfchen oorlogh , en Athe'

het verwoeften van Troje , dat op het Eubea?

jaer elf hondert en vier tachtentig voor s«ab -

des Zalighmakers geboorte j geviel

,

trokken Ekius en Kotbus uit Atbenen,

en ftaken na Eubea over. De eerfte

bevolkte of ftiehtede ftad Eretria , en
de laefte Chdcïs.

Eenigen maken Èüofs eenen broeder

van Eklus en Kotbus , en willen , dat

die de fteden Ellopia, Hifiiea , anders

Oreus, Perias , Cerintbus , Edepjus en
Qrobïe zou geftight hebben.

Strabo daer en tegen maekt EÜops Paufan.

eenen zoon van Ion : na wien het eilant

Ellopïa genoemt wiert.

Ook gedenkt Velleus Paterkulus, dat

de Atheners, op Cbalcidifcb Eubea, de

ftad Eretrie met kolonieren in bezit ge-

nomen hebben.

Door Cek/ops , de jonge , zoon van Paufre!

Erechtetu , tweede koning der Athc-
ners, is ook een kolonie op Eubea ge-

bracht.

Sedert het ftichten van deze fteden,

op Eubea, door d'Atheners, zou men
kunnen zeggen, dat de Atheners het

eilant van Eubea in bezit gehad , en
daer over geheerfcht hebben : gelijk

het zelve eilant van overouds, onder
de gehoorzaemheit der Atheners, ge-

ftaen heeft: hoewel het by wijle hen af

viel, en zich op de zijde der Latede-

moners begaf : en dan weder den A-
theners toeviel, gelijk aenftonts breder

zal gezeit werden.

Andere willen, dat het eilant onder R.einec.

Ec.s.

dAtheners zou gekomen zijn, wan-
neer die maghtigh geworden waren,
en het meefte Griekenlant onder hun
gehoorzaemheit gebraght hadden.

Op het vierde jaer van de zeven en ze- Thn£yi-

ventighfte Olympias, dat is,op het vier

hondert en twee en zeventighfte jaer,

voor des Zalighmakers geboorte , had-

den d'Atheners met de Katyflhers, of
ftedelingen der ftad Karyftus, zonder

de andere Eubeenfers , oorlogh , maer
eindelijk befleghten zy dien op zekere

voorwaerden.

Ten tijde, wanneer de Perjifcbe ko-

t 2. ningh
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ningh Xerxes niet zijn krijgsheir in

Griekenlant gevallen was , ftönt de

beftieringh des eilants van Bubea acn

den volke , ofacn de voornaemften des

eilants 5 als uit het fchrijvenvan Hero-

dcot , in zijn eerde bock , te befpeuren

is: want de Eubeënfers verdedighden

de parthijc des volks.

Aldus dan wert het eilant Eubea

ftaetswijze, of, in vorm van ecne Repu-

blijk, beftiert. Wanneer de regering des

eilants tot een Rcpublijk of genacne

ftaet vervallen was , munten twee fte-

den, Chalets en Eretria, boven al de

andere uit : te weten , Chalets was de

moeder en hooft-ftad des eilants : en

de naeftc na die , was, volgens Strabo

,

Eretria. Hoewel (JMela voor Eretria,

Karyfius ftelt.

Het oppergebiet of opperbewint

strab. der ftad chalets ftond in aeloudé tij-

den aen de voornaemfte en rijkfte per-

zonen, die na waerdijc gekoren,en Hip-

pobaters genoemt werden.

De beftiering der Hippobaters was

niet anders i
als een adel-heerfchiog , of

een heerfching van weinige luiden , of

ftaetswijze regering , k-Arijtoeratia of

oliarchia, op Griekfch genoemt. He-

rodoot noemt de Hippobaters, de rijk-

fte der chalcidenfers. Want de Hip-

pcbaters waren de voornaemfte, wel-

gegoetfte en rijkfte luiden der ftad Chal-

ets. Ook wiert'erniemanrtothetampt

van Overheit of Majeftraet toegang

vergunt, als diepaerden kon voeden:

waerom die regeerders ook opGriekfch
Hippobaters, dat is, paerdevocders, ge-

noemt werden,

strab. Onder de befticring der Hippobaters,

hadden de ftcden, Chalets en Eretrie.

bovenmate toegenomen , en zonden

verfcheide kolonijen na Thracie , Ma-
cedonië, Italië en Sicilië, en ftighten

aldaer verfcheide fteden.

Ja het eilant Eubea wert namaels

weer tot koninglijken ftaet en waerdig-

heit verheven , en onder beftier van

koningen gebraght: hoewel het geen

vermaert koningrijk , noch van eeni-

gen name was -. gelijk men ook deflelfs

aenvang noch einde bewuft is. Al-
leenlijk wort een eenige koning daer

van, met name \_Alexander , by suidas

ter loop gedaght, die by zijne gema-
lin zeer bemint was. In welken tijt

U B E A.

Ate'xander gekeft hebbe , blijkt hiec

uit : dewijl Euforion den zelven opzien-

dcr van de Bibliotheek of Boekcrije van
koning Antiochus maekt.

Midlerwijle vervielen de fteden van Tkw

Chalets en Eretria , onder de maghth«
r.

van tierannen of oppCrhoofdige heer- khen

fchers, als in het vervölgh zal blij-^J
ken. van £

Verfcheide Oppervorftige of opper- bea-

hoofdige heerfchers , doorgaens tieran-

nen genaemt , hebben by ouds , in ver-

icheide tijden , over het eilant van Eu-

bea, met den titel van tierannen , ge-

heerfcht.

Ook wert bywijle ieder voorname
ftad des eilants, als chalets , Eretria en

Oreus of Hiftiea, door eenen byzon-

dèren tieran beftiert. Dan het dient

hier aengemerkt, dat de naem van tie-

ran niet voor een bloetdorftigen of ge-

weldigen heerfcher, ofgebieder , maec
alleenlijk voor een opper ofeenhoofdi-

gen heerfcher by d'oude Grieken, geno-

men wort: gelijk ook by wijle byhen,

door eenen tieran, flechts eenen koning

verftaen wièrt.

De allcroutfte tieran des eilants^""'

van Eubea was Tynnondas , die vooraf!"*

de tijden van den Atheenfchen Solon
gekeft heeft.

Solon biocide op het jaer vijf höndètt

en zeftigh voor des Zalighmakers ge-

boorte. Doch miflehien was Tjnnon-

das geen monargh of öpperhoofdige

heerfcher van eenc eenige ftad, maer
van het gantfeh eilant : dan dit vind-

men nergens duidelijk befchrevcn.

Hy wert, met bcvvilling des volks , tot

tieran gekoren , en gebruikte de maght
matelijkcn* en wende de zelve niet tot

zijne eige welluft ; maer tot het algeme-

ne beft aen : als Plutarchus in het leven

van Solo» verhaelt.

Antileon was tieran van Chalets : na Ant;.

wien Foxius volghde : maer wert door i«on.

den volke gedoot.

Mnefarchus , tieran van chalcis, deed Mnefa

den Atheners vele en grote ongeüjken
c u

aen.Maer wanneer de Thebaners na Eu-

bea overgefteken waren.om de fteden in

vryheit te ftellen , raekte hy daer door

in hetuitterftegevaer, en verzoght by-

ftant van de Atheners : dien hy ook

lichtelijk verworf. Wanneer nu het

oorlogh , in den ti/t van dertigh dagen,

geëin»
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gcëindight , en een wapenftant gemaekt I pye der ftad behouden.

was, trokken de rthebaners weer wégh : Mnefarchushzü. twee zoonèn,£*///<#

blijvende CHnefarchus de heerfchap- \ en Taurojlhenes.

Tierannen van Eretrie , &c.

D
i:ot.

Tilan

,
Tk'ni-

1

foi|

t Di

dol

Ugoras , tieran van Eretrie , ver-

nietighde de regering van weini-

gen of Staetfe regering, ofweinighhoof-

digeheerfchappye, die in de maghtder

Htppöbaters ftont, in Eretrie-, dewijl

hem, door vrouwen bedrijf, onrecht

aengedaen wasi

Themifoit bf ïhemifio , tieran van£-

retrie , ontnam den Atheners de ftad 0-

topus in Beotie , die onder hen ftont :

maer verloor dezelve ftad eerlanghon-

verwaght.

Eenigeti hebben eene ftad Oropu's, op

heteilant Eubea geftelt , doch zoridec

vaft bewijs van oude fchrijvers.

Plutarchm , die ook een van d'ael-

oüde tierannen van Eretrie was , ont-

bood, uit vreze voor Filippus, koning

van Macedon :en,{dic krijghsvolk na het

éilant Eubea had doen verfchepen , en,

door arbeit en beleit van al de andere

tierannen,de fteden op zijne zijde kreeg)

de Atheners tot byftant, die dcrwaerts

hunnen véltheet Focion zonden. Maer

wanneer dees buiten hope en ver-

moede, alles zwaérder bevond te zijn,

wert hygenootzaekt, meer toe té zien,

om neerlaegs gevaer te mijden, als aen te

doen Wanneer hier door de vyant aen-

gemóedight wiert, en nu reets met zijne

gehele maght aengevallen was , en

bok loeien zijn volk beval , zich ftil

te houden , zoó viel Plutarchus zelf,

iiit ongedult van het zammelen , met

zijne gehuurde krijghsknechten uit, én

braght door dit zijn exempel zo veelte

weegh , dat de ruiterije het zelve be-

ftont te doen. Maer zijnde aenftonts , in

het eerfte treffen , met zijn volk ver-

ftrbdit , (alhoewel Fociori dé flaghorde

herfteldeJzoo haelde hy daer door zül-

ken haet öp den hals , dat hy met zijne

huurlingen uit de ftad gedreven wert,

Kd/ias , niet gedaghtigh aen de wel-

daden, door de Atheners aen zijnen va-

der Mncfarchus bewezen, befprong hen,

wanneer hy Plutarchus, tieran van Ere-

trie , byftant zoude doen, na hy eens-

deels een ktijghsheir uit het eilant van

Euhea
?
en ten deele krijghstroepen van

Filippus , koning van Macedonië, ontbo-
den had. Dochzijndein een gevecht o-
verwonhen, en gedwongen vreede te

verzoeken, ging hy, een weinig daér na,

weer zijnen ouden gangh : want behal-

ve dat hy op een lantdaghof vergade-
ringh , op Eubea aéngelegt , zijne lants-

luidert tegen d'Atheners óphitftc , zoo
begafhy zich ook by koning PhiUppus»

na Macedonie:alwaer hy,fchoon als een
vrient des konings eerft ontfangen,

eVen wél aenftonts in deflélfs grote on-
gunftraektè. Wanneer hydan te dier.

oorzake de vlucht genomen had , en
aen de Thebaners verplight geworden
was , veranderde hy ook eindelijk, om
de vrientfehap met koning Filippus. Hy
dus dan radeloos geworden , begon zich

over het verdragen of bevredigen met
de Atheners te beraden : in welke zake
hy zich van het kloek beleit van Demo-
(Ihenes diende. Hy zónd eerft gezan-
ten , en trok daer na zelfin perzone na.

Athenen i en deed eene Oratie, door De-
tiïojlhenes 'msp&dt, vóór den volke. E-
fchinus zeit , dat Kallias dikwils'er, als

d'Euripm , aen de welke hy woonde 4

verandert was.

Taurojlhenes, deelachtigh aen 's broe-
ders aenllagh en ondernemen , in het

beoorlogen der Atheners,haelde krijgs-»

troepen uit Focis by een -, maer na het
werk befleght was , viel hy eenea iege-

lijk te vder.

H'tpparchm , Antomedon en Klitar-

chus, wierden door koning Filippus, in

in de plaetfe van Pluta-chuj
, tot tieran-

nen van Eretrie geftelt, dieby den bo-
vengemelden voorval Verdreven wert..

Wanneer de Eretrienfers,doot de bal-

linghfchap' van Plutarchus, de vryheit

herkregen hadden , en de ftad Portb-

mus bezaten i traghten zommige het

opperbewint of oppergebiet der din-

gen aen d'Lsftheners , en andere aen Fi-

lippus , koning van Macedonië, over te

dragen. Die de parthijen der Macedb-
ners befcherniden , raekten boven.

t k Waei
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Waer op aenftonts Filippus , onder be-

kit van Hipponikus , duizent vremde

krijgsknechten zond , en de muren van

Pcrthmus deed flopen , en de gemelde

tierannen inftelde.

~Demo(lhents fpreekt ook van de

zelve rierannen, in zijne Orarie van Cte-

llfon ; maer voor Automedon noemt hy

SoJiftrAïiis. Ook melt Diodoor, dat Fo-

cion d'Athener Klitarchus, dien Filip-

pus tot tieran, over de ftad Eretrie , ge

ftelthad,

en verdreef.

Plutarchis gedenkt Hipparchus in de

gedenkwaerdige fpreuken van koning

Filippus. En hoe hoogh die den zel-

ven geacht heeft , blijkt daer klaerlijk

uit.

Filiflides wert, door koning Filippus,

tot tieran van Oreos, anders Hiftiea,

gemaekt : want Oreos en Hiftiea was

een en dezelve ftad.

D 'Atheners , te gelijk met de Chal-

cidenfers, op Eubea, en met de Me-

garers , trokken tegen Oreos te velde

,

door den oorlogh overwon

en doden den tieran Filiflides , en ver

loften de Oreiters of ftedelingen van

Oreos.

Necgenes wierp zich , met byftant

Diodor. van Ja/oa , de Fereenfer , tot tieran in
Zie: par

Strab.

Keoge-

nes.

heteilantvan Eubea op

De ftedelingen van Chalcis en Ere-

trix leefden meeften tijt met eikande-

ren in eendracht. "Wanneerze over

het velt Lelantum, dat boven de ftad

Chalcis lagh, oneens geworden , en in

krakeel vervallen waren , verwijderden

zy evenwel zoo geheellijk niet van mal-

kanderen , dat elk in den oorlogh

,

na welgevallen ten ftrijde zou trekken .-

maer zy verdroegen zich, enberaem-

den op wat wijze en voorwaerdenhet

vechten en ftrijden onder malkanderen

zou gefchieden.

Zekere zuil, in Amaryntbium opge-

recht , gaf ook te kennen met haer op-

fchrift: dat gene verre werpfehichten

zouden gebruikt werden.

De oude eilanders van Eubea wa-

ren, volgens Strabo , afgerecht, voet

by voet, en hant aen hant te ftrijden

,

en gebruikten ook lange fpieflen.

Thucydides noemt den oorlogh der

Chalcidenfers en Eretrienfers een ouden
oorlogh : in het welk het ovetigh Grie-

kenlant, tot byftant van beide, vecdeilt

E A.

was, enparthijegekoren had.

Wanneer d'Atheners, ontrent op het

jier voor des Zalighmakers geboorte

,

vijf hondert en zes , met de Lacede-

moners, en met dier eenen koning

Kleomenes , in krakeel vervallen waren,

zonden zy na Sardis, aen Darius, ko-

ning van Perjie , zoon van Bjdafpes ,

om ftrijtgenootlchap met den zelven te

maken ; dewijl zy voor vaft geloofden,

met de Lacedemoners en met koning
Kleomenes in oorlogh te z,uïïen raken.

Hier op deed koning Kleomenes , wan-
neer hy met woorden en werken bele-

dight werr, uit ganfeh Peloponnefus

,

krijgsrroepen by een brengen. Hy viel

dan met zijn krijgsheir in Eleuflne ,

en de Beoteres namen , volgens be-

fprek , Enoe en Hyfias, de laetfte grens-

paknvan Attika, in. Aen de andere

zijde verwoeften de Chalcidenfers de
plaetfen van de Attyfche kuften. De
Atheners lieten, voor dien tijt de Chal-

cidenfers en Beoters ongemoeit ; maer
wenden hunne wapenen tegen de Pelo-

poxnefen aen.

Wanneer de beide kreighsheiren el-

kander {lagh zouden leveren, verander-

den de Korinthers > die oordeelden niet

recht te zullen doen, van gevoelen, ea
trokken wegh. Het zelve deed ook
Demarattis, d'andere koningh van Spar-

ten of Lacedemoa D'overi^e der

ftrijtgenoten van Eleujlne , ziende, dat

de beide koningen in
t
Sparteu niet over

een quamen , en de Korinthers wegh-
gelopen waren , verliepen ook zelfs,

en togen wegh. Na dit krijghsheir

dus fcbandclijk verlopen was , de-

den d'Atheners, om zich daer over te

wreken, eerft eenen velttocht tegens

de (hjlcidenfers ; maer de Beoiers qua-

men den Chalcidenfers aen den Eu-

ripus tot byftant. Als de Atheners de

Beoters zagen , doght hen geraden eer*

der op de Beoters , als op de Chalciden-

fers aen te vallen. Dies leverden de

Atheners den Beoters flagh.en bevoch-

ten verre de overhant, en doden zeer

vele, en kregen zeven hondert levendig

gevangen.

Ten zelven dage ftaken d'Atheners

Oor;
j

der ,

theiK

met

Chal,

deofe

Herc

door

na Eubea over en voghten met de

Chalcidenfers. Na zy ook die overwon-

nen hadden , lieten zy vier duizent ko-

lonieieni by lotingh verkoren, op de

hoc-
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hoeve of lantftreke der Hippobaters blij-

ven. Ook (meten zy al dier genen

,

die zy gevangen kregen, tegelijk met

de gevangene Besters, gekluiftert aen

voetboeiens , in de kerker.

Eencn tijt daer na ontflaekten zy

hen , voor een boete van twee Minen.

Der zeiver voetboeiens , daer aen zy

gekluiftert waren, hingen d'Atheners

aen het Akropolis , of kafteel van Athe-

ncn, op : die noch, ten tijde van Hero-

doot, overgebleven waren , en aen de

muuren hingen , die door de Meden
verbrant waren , tegen over de zale,

welke na 't Wefte zagh.

Zy wijden ook de tiende van hetran-

zoen of lofgelt aen Palias , en maek-
ten een koperen wagen , met vierpaer-

den , die op de linke zijde vooraen in

het voor-portael des kafteels ftont : daer

op dit gefchreven was : Be kinderen der

E A. *5*

hei van

val

Gi

ko
He

Atheners , na, zy in den voorval des

oorloghs , de volken der Beoters «sChal-

cidenfers getetnt hadden, hebben door een

yzeren bant in donkeren kerker het onge-

lijk gebroken, en deze paerden, dier tien'

de9
aen Pallas toegewijd.

"Wanneer de Perfifehe koning "Da-

rius, zoon van Hydafpes> Griekenlant

op het vier hondert en negentighftejaer

voor desZaligmakers geboorte,zou be-

oorlogen, zond hy zijne krijgsoverften

,

Datis en Atafemes , met fterke krijgs-

heiren na Eretrien en Athenen, met

bevel van die fteden te verwoeften. Het

voet en rosvolk was in zes hondert ga-

leijen, die de fchatvolken verfchaft had-

den , op de aen-zee-gelegene vlakte van

Cilicie^ een lantfehap van klein Afien,

gefcheept , en ftak van daer na het ci-

lant Samos over.

Plato begroot de fchepen flechts op
drie hondert, en het volk, op vijftigh

duizent : maer Emilius Probus ftelt de

fchepen op vijf hondert , .en de voet-

knechten op twee hondert duizent , en
de ruiters op tien duizent.

Na zy dan van het eilant Samos,
voorby Naxos , Delos en andere ei-

landen van d'Archipel gezeilt waren.de-

denzy Karyfttts, eene ftadvan het eilant

£a^,aen: want de Kary(Iers wilden den
P-ers gene gyzelaers geven , en weiger-
den tegen de gebuurfteden, te weten,
Eretrie en Athenen , te velde te trek-

ken. Toen belegerden de Peruanen

hen zoolang, en verwoeften dierlant, Kar^

tot dat de Kary/lers zich tothungevoe- glf"n
e'

len gedroegen. zich aen

Eretria bloeide ten tijde van Fidon, '

tieran der Argivers.

Wanneer de Eretrienfers vernamen,

dat het Perfifehe krijghsheir op hen
quam aenvaren , verzoghten zy de A-
theners, om hen byftant te doen : ge-

lijk ook d'Atheners hengenen byftant

weigerden , maer zonden hen vier dui-

zentAtheenfche mannen toe,die de hoe-

ven der (halcidenfers by loting verkre-

gen hadden. Doch het raet-floc der Ere-

trienfers was niet gezont noch oprecht

:

want alhoewel zy gezamentlijk d'A-

theners ontboden hadden, zoo waren

zy evenwel verdeelt, en van een tvvee-

voudigh verftant ; dewijl dier zommige
befloten de ftad te verlaten , en na de

toppen van Eubea te wijken. Andere,

die op eigen gewin zagen , dat zy van
de Peruanen te verwaghten hadden,
leiden op verraet toe.

Wanneer Efchines, Nothons zoon

,

een van de voornaemfte der Eretrien-

fers , den toelegh van beide vernam

,

openbaerde hy den Atheners den ge-

helen tegenwoordigén toeftant der za-

ken, en bad hen na huis te trekken , ten

einde zy neffens hen niet ontquamen.

De Atheners luifterden na den raet Erc-

van Efchines , en ftaken na de ftad Oro- tri'enfcrs

pus , in Beotie , over , en redden p°
t\as

zich zelfs. De Perfianen voortzeilende, over-

landen met de fchepen aen de Eretrifche
l̂

on
1

nea

lantftreke, by den tempel, en by Chereas Pcrfe

en Egilia , en deden aenftonts de paer- vervoert,

den te lande zetten , en vervaerdighden

zich.als ofzy den vyand zouden flag le-

veren. Doch d'Eretrienfers vonden nier

geraden tegen hen uit te trekken en te

vechten : maer dewijl by hen befloten

was, de ftad niet te verlaten, droegen zy

ook behoorlijke zorge, om de muuren
te befchermen. Na vele hevige ftor-

men , den tijt van zeven dagen , op de
muuren gedaén , en vele ter wederzijde,

gefneuvelt waren , rieden Éuforbas ,

zoon van Alcimachus, en Fylagrus,zoofi

van Cynem ,deaenzienelijkfte onderde

ftedelingen, de ftad aen den Perfianen

over te geven. Waer op die in de zelve

traden, de tempels beroofden, en toen

verbranden, in vveerwrake van de tem-

pels , die in de ftad Sardis verbrant

1
waren.
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waren. Voorts werden de menfchen

gevangelijk in (lavernije gebracht , door

bevel van Daritts, en namaelsna Sufa

inPerfie vervoert.

Na de Perfen Eretrie ingenomen

,

en weinige dagen aldaer verbleven

waren , voeren zy na Attiktt over.

En alhoewel koning Darius op de Ere-

triers, eer zy gevangen waren, zijne

gal had uitgebraekt , en vertoornt was,

als die hem eerft verongelijkt hadden,

zoo deed hy hen , wanneer zy by hem
gebracht waren, en zich hem onder-

wierpen, geen quaet ; maer hy plaetfte

hen in zijne Stathmos der lantftrekc

van CijTie , Anderika genoemt : welke

plaetle de Eretrienfers , noch tot aen

den tij t van Herodoot, bezaten, en de

oude tale behouden hadden.

"Wanneer de Grieken en Perfianen,

ten tijde van koning Xerxes , ontrent

het eilant "Eubea eikanderen "zee-flagh

leverden daghten de Perfianen met
gewelt door de Grieken te breken, en

maer

De ftad

Hiftea

door de

Terfia-

o
in den Euripm over te fteken

de Grieken hadden de enghten , van

den Euripm , met byftant van hunne

makkers op Eubea ,
gefloten.

De Vlootheer der Perfianen, ver-

wittight van het vertrek der Grieken

,

deed met de geheele vloot het eilant

Hen ver- van Eubea aen, nam de ftad der Hiftie'ën-
e

' fers met gewelt in, en verwoette de ge-

hele lantftrekc , na dezelve door de wa-
penen t'ondergebraght was.

Volgens fchrij ven van Herodsot , ver-

trok de gehele vloot der Perfianen

,

wanneer die het vertrek der Griekfche

fchepen vernomen hadden , na K^trte-

rhtfium , en bleef tot aen den middagh

leggen. Van daer zeilde dezelve na

Hifiiea. Wanneer de Perfianen aldaer

waren,namen zy de ftad dcïHiftie'énfers

in, en doorliepen alle d'aenzeegelege

dorpen van het gedeelte van Ellopie

,

des lants van Hiftieötis.

Die van Wanneer ontrent op het jaer vier

Eubea hondert en veertigh voor des Zaligh-

d-Athe-

e
makers geboorte, de maght der i^ithe-

?ters s ia Griekenlant, door den neerlaeg,

dien zy van eenige Eubecnfer en Beo-

ter vluchtelingen , en Lokrers, by de ftad

Cheronea geleden hadden,zeer verzwakt

was, vielen de meefte fteden den t^Athe-

uers af; maer allermeeft leiden d'in-

woonders van Eubea op nieuwe dingen
toe.

ners af.

Diodor.
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Perikles dan, dié door d'Atheners v/o

tot krijgsoverfte gemaekt was, voer dcn

metfterke krijgstroepen na Eubea over, n<fc

veroverde de ftad Hijiiea met gewelt * Sehi -

en braght de ftedelingen, uit hunne £[,*

vaderlantfche woonfteden, ergens an- b"gi

ders hene.

Voorts dwong hy alle d'andere , die

met vreze bevangen waren , de hecr-

fchappye des Atheenfchen volks t'aen-

vaerden. Hier op wiert een wapen-
ftant tuflehen d'Atheners en Lacede-

moners voor dertigh jaren gemaekt, en

de voorwaerden der vrede, door Callias

en charetes , befchrevcn en beveftight.

Ook melt Thucydides , dat Perikles,

wanneer Eubea den Atheners afgeval-

len was , met krijgstroepen van d'i^sf-

tbeners na Eubea overtrok 5 maer aen-

ftonts , op het gerucht van het ontftaen

van binnenlantfche beroerten , en inval

der Lacedemoners in Attika , de troe-

pen weer te rugh uit Eubea voerde.

'D'Athentrs iraken voorde twedc

male, onder gelei van Perikles , na
Eubea over, en braghten het gantfeh

eilant t'ondcr.

Wel bevredigden en beflegten zy den
ftaet van alle d'andete delen des eilants,

op zekere voorwaerden en verbonden ;

maer behielden , na de Hijlie'énfcrs uit

hun vaderlant verjaeght waren, diec

lant voor zich zelfs. Na het vertrek

der Atheners, uit Eubea , maekten zy

niet lang daer na met de Lacedemoneers

en andere maets, een dertigh-jarigh ver-

bont. Dusverre Thucydides.

xMaer op het veertiende jaer van het

derrigh jarigh verbond, dat, na het ver-

overen van Eubea , en na het Euboifche

oorlogh, (alzoo by Thucydides ge-

noemt
,

) tuflehen de Atheners en Ltce-

demoniers getroffen was , ontftont tuf-

fchen de Atheners en Pelopormefers,

een oorlogh, het Peloponnefche oorlogh,

genoemt.

Wanneer dan $ Atheners en Lacede>

ntoniers,onttcnt op het jaer vier hondert ^ja»

en twalef voor des Zalighmakers ge- weer

boorte, tegen eikanderen ten oorlogh ^thc

toeruften, zondend 'eilanders van Eu- nersai;

beo. d'eerfte van allen, gezanten aen A~

gis, koning der Lacedemoners , enfloe-

genvoor, om van d'Atheners te wil-

len afvallen.

Agis bewillighde in dier

voor-

Eube-

enfers

Koning
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voorflagh , en ontboot uit de ftad La-

cedemon , twee der voomaemften , als

Alkamenes en Melanthus , onder fchijn

van hen na het eilant Eubea te willen

zenden.

Ondertuflchen quamen d'eilanders

van Lesbos, die ook zelfs genegen wa-

ren , om van d'Atheners af te vallen

,

ën veripraken ten dien einde koning

Agis , om, met byftant der Beoters , aen

hunnen toelegh , om van d'Atheners af

te vallen, dehantteflaen. Hierdoor
bleef het werk van Eubea voor eenen

tijt fteken.

In het uitgaen van den winter , on-

trent op het jaer vier hondert en tien

ofelf, voor des Zalighmakers geboor-

te, hebbende Beoters, of ipwoonders

van Beotie, de ftad Oropus, in Beotie,

op den oever van den £uripus , tegen

over de ftad Eretrie , gelegen, op eenen

afftant van ontrent feftigh ftadien , met
verraet, of door omkoopen der A-
theners,d\e. aldaer in bezetting Iagen.in-

genomen : waer toe ook d'Eretriers en

cenige der Oropiers zelfs de hant bo-

den,op toeleghom het eilant Eubea hei-

melijk van d' Atheners te doen afvallen.

Want dewijl de ftad Oropus , tegen

over de ftad Eretrie gelegen was , zoo
wasonmoghelijk, wanneer dAtheners

de ftad Oropus hadden, of zoo welde
ftad Eretrie, als het overigh Eubea, moft

grotelixbefchadigten beledigt worden.

Wanneer dan dcEretriers de ftad Oro-

pus bekomen hadden
, quamen eenige

op het eilant Rhodus , en riepen de Pelo-

ponnefers, tot byftant,op Eubea in : want
vele Peloponnefers onthielden zich toen

o^ Rhodus , dewijl d'eilanders yan Rho-

das hen toegevallen waren. Maerde
Peloponnefers wilden liever tot byftant

van het qualijk gehavend enjbelegert ei,

XvaxChios komen.
Sy ftaken dan en zeilden met al de

fchepen van het eilant Rhodus,cn zagen,

gekomen by Triopium , eene uithoek

van klein Afie, de fchepen der Athe-

ners diep in zee van het eilant Chalce

zeilen. Wanneer nu gene van beide

op eikanderen aen zeilden , voeren de
Atheners na het eilant Samus , en de Pe-

loponnefers na Miletus , een ftad in klein

Afie; dewijl zy zagen, dat zy den ei-

landers van chios, zonder gevecht, geen
byftant konden doen.

E Ai 15; 3
Te dien tijde waren de chiers ook

van de Atheners afgevallen , die hun
ftad Qiia zeer fterk , met het omringen

van eene muur, belegert hadden.

Niet langh daer na quamen twee en Thuct-

veertigh fchepen uit Peloponnefus , die dld -

door d'Eube'énfers ontboden waren , op
toelegh, om van d'Atheners af te val-

len, en landen aen de ftad Oropus, onder

het beleit van den Lacedemonifchen
admirael Hegefandridas. Maer de A-
tbeners waren genootzaekt zeer ge-

zwint , dewijl de ftad Athenen oproe-

righ was , de vervaerdighde of toegeru-

fte fchepen te gebruiken.

Therames , Agnons zoon , een onder

de eerfte of voornaemften,die den volks

ftaet tcAthenen tragtcn te dier tijt te ver-

nietigen, was van gevoelen,dat de vloot

derLacedemoners,niet na het eilant Eu-
bea, maer tegen de krijgsknechten zou-

de varen, die eene muur by Eetionea, een

kafteel der Atheenfihe haven van Pireus,

bouwden. Gelijk ook de vloot, ondec
den Lacedemonifchen admirael Hege-

fandridas , na die reeds voor de ftad

Epidaurus ter ree liep, het eilant van
Egina met lanttoghten plaeghde. Hiec

door logende Therames des temeer, ge-

loovelijk te zijn, dat de Lacedemoniers,

indienze het op het eilant van Eubea ge-*

munt hadden , na den zeeboefem vaii

Egina zouden wenden 3 en zich weer na
de ftad Epidaurus begeven :'t en zy dié

quamen,om het geen te volbrengen,da£

hy altijd voorgewent had.OnderuuTcheri
was in Athene een grooteen vervarelij-

ke oproer on tftaen: want die in de ftad

waren, meinden, dat de Pireus of haven

van Athenen reeds ingenomen was.

Daer na floopten de krijgsknechten,

die by Pjreus waren, den muur van

Eetionea. By hen vervoeghden zich de

vier hondert raden van Athenen , en rie-

den hen tot ftilte en tweedraght , 'en be-

floten eindelijk in den tempel van Dio-

nys of Bacchus , eene vergaderingh , tot

flechtingh der opgereze tweedraght, te

leggen. Wanneer men nu in den tem-

pel van Bacchus , en byna de vergade-

ring by een gekomen was , quam'er tij-

dingh , dat twee en veertigh fchepen met
Hegefandridas van Megaren na het ei-

lant Salamine haren koers gezet had-

den. Maer alhoewel Hegefandridas

met voordaght , miflehien by Epidau*

I w rus.
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rus. en ontrent die plaetfen met de vloot
j

wierden zeer zwarelijk mishandelt , en Neer-i

zich onthield, zoo was evenwel gelofe- van d'Eretriers gcdoot. Maer die na laes n
\

lijk, dat hy, om den oproer der ^yïtbe- de vefting, welke zy zelfs in Eretrie ^.J'

die onder hen ontftaenwas, al- hadden, vluchten > bleven behouden:tiers
!

daer zich opgehouden hebbe. De
Atheners, des verwittight, fchoren alle

in vollen loop na de haven van Pireus.

Dier zommige dan traden in de fche-

pen, die gereet lagen , andere haelden

de fchepen in 't water , en andere bragh-

ten krijghstuigh op de muuren,die voor

de monden der haven waren. Onder-

tuffchen quam de Peloponnee/che vloot

aen , en hield, na het varen voor by Su-

nium, tuflehen Tborikum en Pra/i.is

haren koers , en lande aen Oropus.

Wanneer dan d'Atheners aen een

zake van het grootfte belang byftant

wildendoen, (want Eubea was al hun

toeveriaet, wanneer het land van Atti-

ka zou afgefneden zijn) zonden zy den

krijghsoverfte Tymochares met fchepen

na de ftad Eretrie, die, gekomen aldaer,

met degenen.welkete voore aldaer wa-

ren een getal van zes en dertigh fche-

pen uirmaekten, en aenftonts gedwon-

gen wierden te vechten : want als

Hegefanètdas de fchepen van de ftad

Oropus (welke op'tveerfte zeftigh fta-

dien , de wijte der tuïïchen gele-

ge zee, van de ftad Eretrie aflaghj

had opgevoerd , en op Eretrie aen-

quam zeilen , bemanden aenftonts d'A-

theners de fchepen met bootsvolk;

mehiende, dat de krijgsknechten by de

fchepen waren : maer die waren fpijze

gaen kopen , doch niet op de merkt

;

want het wierdt, met voordaght der

Eretriers, op de merkt niet verkocht,

maer in de huizen , aen het uiter-

fteeind der ftad: ten einde, wanneer

de fchepen langzaem bemant wierden,

de vyanden d'Atheners zouden aen-

vallen en hen voorkomen, en dwin-

gen, zoo als zy beft konden, uit te

komen. Ook wiert een teken uit Ere-

trie na Oropus , aen de vyanden , wan-
neer zy moften opkomen, opgefteken.

Op zoodanigen toelegh quamen d'A-

theners uit , en vochten aen de haven
van Eretrie , tegen de Lacedemoners :

hoewel zy weinigh trjts tcgenftant

boden. Daer na wierden zy op de

vlucht gedreven, en tot aen het lant

vervolgt. Alde genen, dienadeftad
Eretrie, als een vriendin, vluchten,

defgelijks alle de fchepen , die in de ftad

Chalcis quamen. De Peloponnefers kre-

gen twee en twintigh fchepen van de

Atheners , als ook het volk gevangen

:

dier zommigen zy doden , en zommU
gen by 't leven behielden. Voorts rech-

ten zy een zegeftaetfie op.

De chalcidenjers, ofinwöondersdcc K°l°n

ftad chalcis voornoemt , waren dech

r

a |ci

eerfte der Grieken , die van het eilant >'=nfer.

Eubea, onder Thukles , geleider der ko- Tha^

lonie , afvarende , de ftad Naxus, op het

eilant Sicilië , ftichten en bevolkten, en
aldaer een altaer vznApollo Archetes op-
rechten . Maer Thukles en de Chalcideri-

fers trokken uit Naxus , op het zeven-

de jaer, na de ftad Syrakufen bewoont
was , en bewoonden de ftad Leonti»um

t

na de Sikuiers daer uit verdreven wa-
ren, ep daer na de ftad Katana.

De ftad Z.wkla, op her eilant Sicilië,

welke eerft door de ftruikrovers van
Kuma. , eene ftad van Chalcïdtfch opi-

cia, bewoont was, wert namaels in 't ge-

meen door de fchare , of menighte van
menfehen , die uit de ftad chalcis, en uit

het overigh Eubea, in die lantftrekc

overgekomen was , bewoont.

De geleiders van deze kolonie wa-

ren Perieres en Kratemenes , welker een

uit Kuma., en d'ander uit Chalcis was.

Ik heb dit voeren der kolonic,door de

oude ftedclingen van Chalcis,na. 't eilant

Sicilië , tot bewijs van de aeloutheitder

Chalcidenfer f,mtThucydides hier willen

invoegen; hoewel het zelve langh voor

den neerlaegh der Atheners op zee,door

de Lacedemoners geleden, geichiei is.

Niet langh daer na deeden de Lacede-

moniers gantfeh Eubea afvallen : behal- Eubc

ven de ftad Öreum: want die ftad hadden
val: den

Atheuei

d'Atheners zelfs in bezettingh,en beftel- af.

den al het ander ontrent der zeiver toe- Thac
y

i

ftant. Wanneer den Atheners het geen,

dat onuentEnbea gefchiet was, ter ooren

quam , óntftont onder hen de grootfte

verflagentheit, als oit over eene zake

ontftaen kon : dewijl hen die ramp

,

door het verlies van fchepen , en , het

geen het grootfte quaetwas, doorliet

verlies van Eubea , ( daer uit zy meer

voordeels trokken , als uit het lant

van



^, l

Zi^ok

ivalk

«van

'fAi

''iets

E U
Van Attika overgekomen. was : en

dat juift ten dien .tyde , als het krygs-

heir van 'teilant Samos hen afgevallen

was.Ondertuflchen was de Helle/pont,

lome , ook d'eilanden en alles tot aen

i. Êaieatoe, en , om zoo te zeggen, de

gehele heerfchappy der Atheners

,

den Lacedemoniers toegevallen.

Di'ior. Wanneer ontrent op het jaer

vier hondert en acht , voor des Zar

lighmakers geboorte , d'Atheners

met de Per/tanen , onder koning Ar-

Thiid. taxerxes , tegen de Lacedemoniers

en andere Grieken , in oorlog wa-

ren , bevochten d' Atheners met de

Perfianen, onder de kult van Troje in

klein Afie de zege op de Lacedemoniers.

I 1 Te dier tyde hadden de Chalciden-

l*™fers , en by na alle d'inwoonders

van Euhea zich van den eet der Athe-

_. ners ontflagen, en waren hen afgeval-

len; dies wierden zy met vreze be-

vangen, dit d'Atheners, bezittende

de heerfchappye der zee , hen , die

een eilant bewoonden , moghten

overwinnen. Zy verzochten dan

van de Beoten ,
(die tegen over het ei-

lant Euhea woonden , met d'Eurïpus

alleenlijk tuflehen beide,) om nef-

fens hen met gemeenen byftant en

arbeit den Euripus te floppen : ofdij-

ken ofmoelierrin dezelve te leggen

:

waer 'm de Beoten bewillighden , de-

wijl hethenfeheen tot voordeel te

zullen {trekken , dat Euhea anderen

tot een eilant ; maer hen tot valt

lant zou zijn.

Hier op begaven alle de fteden.

haer aen den arbeit , en yverden

om ftry t het werk haeftigh op te ma-

ken : want men had niet alleenlijk

den burgers , maer ook vreemden

inwoonders belaft , met alle man
by der hant te zijn. Dies wiert , door

de meenighte der arbeiders , het be-

gonnen werk gezwint voltoit.

Op Euhea wiert van de ftad Chal-

ets , en in Beotie van de ftad Aulis

,

een begin van dedyken of moelien

j

te leggen gemaekt: want aldaer was

j

de engfte tuflehenftreke des oorts.

;

In die engte of kaken was te voore

een geduurigh zeegety , en veelvou-

! dige heen en weerftroming .- maer
toen ftak de kracht des ftrooms

Yeel fterker op ; wanneer de zee

BE Ai, ïïf
tuffchen een zeer ehgen doorgang
geprangt wiert : dewyl flechts voor
een eenigh vaertuigh of fthip door-
gang gelaten was.

Op het einde van béide dyken Tllucid>

waren torens gebouwt , en houte
bruggen over de opegelate tuffchen-

wyten geflagen.

Wel was Theramenes in het begin
met dertigh galeien derwaertsdoor
d Atheners gezonden , om het aen-
gevangen werk traghten te beletten

:

maer dewijl d'arbeiders , door een
talrijken hoop van bezettelingen,bé-

fchermt wierden , ftaekte hy zïjn

opzet , en nam zijne koers na d'ei-

landen. Wanneer hy befloten had
burgers en makkers van den lafl

der fchattingen te verlichten , qüam
hy, na s'vyarids landen uitgeplondert

te hebben , met groten buit weerom.
Hy deed ook de fteden der bontge-
noten aen , en lèide den genen , die ,

Dl0i
i. • , P'

.

dor
nieuwe dingen traghten uit téwer-zktpag.1
ke , gene kleine geltboete op. Van **?.

daer voer hy na het eilant Paros.

Wanneer hy aldaer het gemeen beft

aen de (tem van weinigen bevond on-
derworpen te zijn, herftelde hy aen
den volke ofgemeente de vryheitvan

eige rechtfgebiet , en perfte den aen-

rechters der heerfchappye van wei-

nigen een grote menighte geks af.

Wanneer niet lang daer na d'Athe- Diodor;

ners en Lacedemoniers , onder d'Ei-

landen Jtginufen , (tuflehen Mitylene,

een ftad van het eilant Lesbos , eri

tuflehen Kuma , niet verre van het

vaftlant gelegen , ) in zee eikande-

ren flagh leverden , deden d'eilan-

ders van Euhea , neffens de Beoten,

den Lacedemoniers tegen d'Atheners

met fchepen byftant. Na de rechter

vleugel der Peloponnefers op de vlught

gedreven was , boden evenwel de
Beoten , in de linker vleugel , met
eenen tijt lang mannelijk te ftryden ,

tegenfrant. d'Euheïrs , die met hen ïh

een algemeen gevaer ftaken , wier-

den door dier gezagh by hun plicht

behouden. Anders maekte ook de

vreze hen , die muitelingen der

Atheners waren , benauwt, dat d'Athe-

ners , wanneer die weer de heer-

fchappy bequamen , hen voor liet

afvallen ftraffe zouden mogen afvor-

t z de-
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deren. Maer wanneer zy het groot-

fte gedeelte der fchepen doorboort

,

en de grote menighte der overwin-

ners op hen afkomen zagen , namen
zy de vlucht. Zommigen der Pelopon-

nefers weken na het eilant Chios , an-

dere na de.vafte kufte van Kuma.

E A.

van de ftad der Oropiers tot tieran

of koning opgeworpen.

Maer dewijl hy geweldigh trots

heerfchte , bevooien de Lacedemoniers

Therippidas tegen hem uit te trek-

ken. Dees traghte in 't begin den
tieran met woorden t'overreden,

Diod. Wanneer d'Atheners en Lacedemo- 1 oin uit het kafteel te wyken : maer
niers, naeenlangduurigen oorlogh , ) als hy niets op hem kon verwerven

.

onder eikanderen vreden hadden

gemaekt,deden d Atheners,oip hetjaer

driehondert en tachentig voor des

Zalighmakers geboorte , den Lacede-

moniers weer den oorlog aen, om zich

over het ongelijk aen hen te wre-

ken , dat zy van de Lacedemoniers

geleden hadden : dewyl Uleomhrotus ,

koning der Lacedemoniers , de haven

van Athenen, Pireus genoemt , had be-

ftaen te willen innemen,- hoewel in

weerwil van de Lacedemonifche over-

heit, en meteen vrugtelozenuitflag.

E^bea*"
d'Atheners kregen vele Griekfche

vallen fteden , door het verlenen van be-

d'Athe- zondere voorrechten aen dezelve

,

nerstoe-ophunzyde.
d'Eerfte (leden van Euhea ver-

voeghden zich, met de grootfte gene-

genthei t van herte , by de krygs-

maght der Atheners : uitgenomen

de ftad Aclia alleen : want dewijl de-

ze ftad met grote weldaden van het

LaceJemonifch volk opgehoopt : en

daer en tegen, door d'Atheners met de

wapenen zeer fel aengetaft was , zoo
droegh dezelve den laeften een on-

verzoenelijke haet toe, en volher-

den tegen d' eerde ia ftantvaftige

trouheit van maetfchap.

Wanneer dan de maght der Athe-

ners t'elkens meer en meer toenam,

dewyl over de zeventigh fteden

in hun verbont getreden waren , (la-

ken die,met een grote meenighte van

krygsvolk , na het eilant Euhea

over , om hunne maets by hunne

plichten te behouden , en derzelver

hunne tegenparthyen te beflryden.

Op dit eilant had eenweinigh voor

dientijt zeker Neogenes , doorhulpe
Diodor. van jafin de Fereer, (dien Diodoor daer

na een koning der Fereers noemt,)

met een drom van krygsvolk , het

kafteel der Aktïèrs verovert , en zich

opentlijk zo van die kuft en oorr, als

had hy met de gebuuren , die tot het

aenvaerden der vryheir opgehitft wa-
ren , het kafteel verovert , en den

Oropiers in hunne vryheit herftelt.

Om deze oorzake , dan , waren
de genen , die de lantftreke der

Heflieers bewoonden , tegen de La-

cedemoniers wel genegen , en onder-

hielden een nauwe vrientfchap met
hen. Maer Chabrias , krygsoverfle

der Atheners , verwoede met een

troep van krygsknechten de lan-

den der Heftieotiers , omringde de
hooftftad , op een vaften heuvel ge- I

legen, meteene muur, enverfterk- ji

te dezelve met het leggen vaneene I

krygsbezetting daer in. Hy zelf
\

ondertuflchen voer na d'eilanden 1

Cykladen , en bracht Peparethos , Cv-

athos , en eenige andere eilanden,

die den Lacedemoniers toegedaen wa-
ren , onder den eet , en gehoor-

zaemheit. ,

Op het jaer drie hondert en acht rn».

en vyftigh voor des Zalighmakers dl
!^

geboorte , vervielen d'eilanders van

|

r
'

,.

Euhea in tweefpalt en krakeel met el-dei-aa

kanderen : dier zommigen de Beken,

^

en andere d'Atheners om byftant ver-

zogbten.

En alhoewel dikwils lichte ge-

vechten en fchermutfelen onder hen

ontftonden 3 en nu de Thehaners en

dan d'Atheners d'overhant hadden ,

zoo wiert noit met een groot ge-

vecht geftreden.

Na eindelijk het eilant door dien

inwendigen oorlogh verwoeft , en

een grote neerlaegh van menfchen,

ter weder zyde.gebaert was, zonder

parthyen daer van verbetert waren

,

maekten die , na het herftellen van

eendraght , onder eikanderen vrede.

De Beoten dan keerden thuis-

waerts, en leiden de wapenen af.

Namaels verviel het eilant Euhea

onder
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onder hetgebiet van de Macedoonfche

Euea koningen , beneffens alle de gevve-

in,r ften van dien oort, eerft onder Filip-

pus, en toen onder Alexander de Grote ,

die na de doot van zijnen vader Fi-

lippus , op het jacr driehondert en

vijfendertigh , in het rijk volghde.

Wanneer Memnon , dien de Perfifche

koning Darius over de gehele vloot

en zeekuft geftelt had , op het jaer

drie hondert en drie en dertigh

,

voor des Zalighmakers geboorte,

met een wel toegerufte vloot van

drie hondert fchepen , (want zijn

voornemen was den oorlogh uit

Ajie, na Griekenlant over te brengen)

het eilant Cbios met verraet had in*

genomen , en alle de fteden op het

eilant Lesbos verovert , zonden, op
dat gerucht, de meefte eilanden Cy-

kladen gezanten , om met de Perpanen
1 in een verbont te treden.

-)iein Het gerucht quam toen 'mGrieken-

;'jib| hnt , dat Memnon met de gehele vloot

op'teilant Eubea zou aenvallen.Waer

"dr!nOverde fteden deflelveneilants met
a:oI)- grote vreze bevangen wierden, en

•$. zommigen onder de Grieken de maet-

'"fchappy der Perfianen omhelfden,
Vf en de hoofden geweldigh opftaken,

op hope van nieuwe dingen uit te

werken. Daer en boven had Memnon

vele Grieken met giften en gaven om-
gekocht, om hen na de zyde der Per-

fianen te doen over hellen. Maer door

de doot van Memnon , die kort daer

op volghde , bleef het werk fteken .-

gelijk ook de zaken van Koning Da-

rins, door het overlyden van Memnon,

geweldigh verzwakten.

Als na de doot van Alexander

de Grote , ( die op het jaer drie hon-

dert en drie entwintigh, voor des

Zalighmakers geboorte,geviel,) d'A-

»iod thenersen andere Griekfche volken

,

een verbont met eikandere opgeregt

hadden, omd'algemene vry heit der

Grieken te bezorgen , en het jok

der Macedonen van den halze te

fchudden , en de fteden van dier

krygsbezetting te verloflen , bega-

ven ook de Karyftiers van Eubea zich

in dat verbont.

Na de doot van Alexander , hadden
::^r6 deflelfs lantvooghden en veltover-

è' ften , als Kajfander , Ptolemeus , Lyfi-

E A. ïp
machus en Antigonus, elk in de verdee-

ling des rijks, door Antipater gedzen

( die tot veltoverfte van Europe , door
Alexander zelven nagelaten was )

zekere lantichappen ofgeweften tot

hun erfdeel gekregen : want Kajjander,

zoon van Antipater , viel het geweft
van Karie in klein Afie te beurt : daer»

by hy daerna geheel klein Afie kreeg.

Ptolemeus , zoon van Lapis , viel Egip-

ten en Afrika ten dele. Antigonus

verkreeg de iantfchappen van Frygie,

Lykaonie, Pamfylie, Lycie , en Tbracie.

Andere kregen andere geweften in

groot Afie. Macedonië en andere ge-

weften viel Antipater te beurt.

Wanneer nu Kajfander , zoon Van n - ,

Antipater, lang tegen Antigonus, om
het bezit der landen geoorioght
had , en deftelfs zvvaren lalt niet

langer kon uitherden , verdroegh
hy zich eindelijk met Antigonus op
befprek , dat hy alle de krygsknech-
ten aen Antigonus zou overgeven

,

aen de Griekiche fteden de vrvheit
van hun eigen recht te verlenen ,

en voorts een vafte vrient van An-
tigonus blyven ; maer zijn landt-

vooghdyfchap van Karie zou hyals
een gifte bezitten. Doch hy brak
dit verbont kort daerna. Waer op
Antigonus \xï Karie viel, veroverende
de fteden Tralies en Kaunus. KaJJander

had Ptolemeus, op zijn verzoek, tot

byftant gekregen ; maer die wierc

door Antigonus gedwongen , hem
toe , en Kaffander af te vaiien.

Antigonus quam namaels , aen den

Hellefpont , met Kaff'ander in gefprek

,

om het verbont van vrede te hervat-

ten ; maer zy fcheiden onverrichter

zake.

Na dan Kajjander , zoon van An-
tipater , de hope van vrede te maken
verworpen had , befloot hy de zaken
van Griekenlant zich wederom toe

t'eigenen en te benaderen : ten dien

einde ftak hy met ecne vloot van der- De Rad

tigh fchepen na Eubea over , en om- Oreum

ringde de ftad Oreum meteenbelegh.' j"

Wanneer hy het beiegh dapper
behertighde , en front om het üe-
deken met gewelt in te nemen , qua-

menTelesforus, uit Peloponnefus , (nu

Morea,~) met twintigh fchepen en

vyfhondert mannen , en Medius uit

t 3 Afie,



i$8

Afis, mee hondert fchepen den Ori-

ters of ftedelingen van Oreiim , tot by-

ftant. Als zy de fchepen van Kaffan-

der , die in de haven op ree lagen, za-

gen , verbranden zy'er vier , met
het inwerpen van vuur , en floop

ten alle d'andere.

Toen nu de genen , die in 't voet-

zant lagen entequaet hadden, by-

ftant van Athene bekomen hadden

,

viel Kaffander weer op den vyan tuit,

dien hy tot verachting was , en le-

verde hem flagh Hy boorde een

fchip in den gront , en veroverde
drie te gelij k met volk.

Antigonus zond zijnen veltheer

Polemon na Griekenlant , om de Grie-

ken te verloflèn, en in vryheit te (tel-

len , en met hen hondert en vyftigh

lange fch-pen , onder beleit van den
zeevooght Mcdius , daer in hy vyf
duizent en vijf hondert ruiters ge-

kit had. Nahy met d'Rbodiers maet-

fchap gemaekt had , kreegh hy
van hen tien fchepen , ten oorlogh

toegeruft , om de vryheit der Grie-

ken te herftellen.

Toen voer Ptolemeus met de gehele

vloot na de haven van Beotie , en

nam van hetgemeenfehap der Beoten

twalef hondert voetknechten , en

acht hondert ruiters. Ook ontboot

hy fchepen uit de ftad Oreum , en

haelde in de ftad Salganeum , in Beotie

aen den Euripus gelegen, alle zijne

troepen by een : op hoope , dat

de Chalcidenfers zijne maetfehappy
omhelfen zouden , die alleen onder
d'Eubeers , met d'krygsbezetring der

vyanden bewaert wierden.

Kaffander derhalven brak , uit vre-

ze voor Chalcis , het belegh van Oreum

op : trok na Chalcis , en ontbood
zijne troepen.

Antigonus verwittight , hoe legers

tegen legers bjEuhea tegen malkan-
deren lagen,riep Medius met de vloot

uit Griekenlant in Afie te ruch.

Toen nam hy aenftonts de krygs-

troepen by hem , trok ter yl na
den Hellefpont , met voornemen van

na Macedonien over te fteken , ten

einde hy , byaldien Kaffander by£«-
bea bleef , Macedonien ontledight

van befchermers zou innemen. Of
by aldien Kaffander aen zijn rijkby-
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ven

lant deed , en de zaken van Grie-
kenlant liet varen, hy als dan zou ge-

dwongen worden voor zijne zaken
binnen s'lants te vechten.

Kaffander vernemende , wat An- rj e 1(

j

tigonus in den 'zin had , liet Plijlar-Ch.j

chus tot bezetting van de ftad Chalcis Vïr'

blyven , en trok zelf met zijn

gantfeh krygsheir van daer. Hy vero-

verde de ftad Oropus , en verknocht
de Thebaners door verbont van maet-
fchap aen zich , en maekte een

wapenftantmet alle d'andere Beoten.

Voorts liet hy den krygsoverfte Eu-

polemus, tot befcherming van Grie-

kenlant , blyven , en begaf zich ,

dewyl hy voor den overtoght der

vyanden bang was , na Macedo-
nië.

Maer Ptolemeus , gezant van An-
tigonus, nam de ftad Chalcis , dewyl
de krygsbezetting , na het vertrek

van Kaffander , verfchrikt geworden
was, inzijngewelt , en beval , dat

de Chalcidenfers van krygsbezetting

bevry t zouden z ij n : waer uit bleek

,

dat inderdaet Antigonus by zichbe-
floten hadde , de Grieken in vryheit

te ftellen : want de ftad Chalcis was
toen voor de genen , die een bol-

werk, om over het opperfte gebiet

t'oorlogen , wilden hebben , zeer

welgelegen. De Veltoverfte Pole-

mon veroverde de ftad Oropus , en

gafze aen de Beoten over , en braght

de krygsknechten van Kaffander on-

der zijn gewelt.

Na de Karyftiers en Eretriers in

maetfehapontfangen waren , voer-

de Ptolemeus zijn krygsheir in het

lant van Athenen over,en maekte met

d'Atheners een verbont van maet-

fchap. Voorts ftelde hy alle de fteden

in vryheit.

Aldus quam byna het gantfeh ei-

lant van Evhtu , onder gebiet van

koning Antigonus.

Wanneer de penen,o{ Karthaginenfers

van Afrika , met de Romeinen in

oorlogh geraekt , en onder 'r be-

leit van hunnen veltheer Hannibal,

op het jaer twee hondert en zeven-

tien , voor des Zalighmakers ge-

boorten , over d'AlpiJche bergen ge-

togen waren , begaf zich Filippus,

koning der Macedonen , en zoon
van
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van den overleden Macedoonfchen

koning Demetrius , op de zeeghbare

zydevan Hannibal. Hy maekte dan

door gezanten, (waer onder zeker

jte»0/dm,hethooftdesgezantfchaps,

was , ) met Hannibal een verbont en

vrientfchap, op die voorwaerdeen

befprek , dat koning Filippus met
een zeer grote vloot , (welke hem
docht tot twee hondert te zullen

kunnen uitmaken)na Italië zou over-

fteken , den zeekant verwoeden , en

voor zijn deel den oorlogh , re water

en te lande , tegen de Romeinen voe-

ten. Na het eindigen des oorloghs,

zou gantfeh Italië , met de ftad Rome
zelve , aen de Karthaginenfers en aen

Hannibal komen , en ook al de roof

aen Hannibal vervallen.

Na Italië t'ondergebracht was,
zouden zy naGriekenlant overfte-

ken, en den oorlogh tegen koningen

voeren, tegen welken het hen zou

lullen en gelieven. Alle de lieden

des vallen lants , en alle de eilanden,

na Macedoniën toe , zouden aen Filip-

pus en delfelfs rijk vervallen.

Maer op de zijde der Romei-
nen had zich Attalus , koning van

Pergamum, in klein Ajte , (hoewel
die ook eindelijk geheel klein Afie

tot binnen den bergh Taurus heeft

t'ondergebraght) begeven : als ook
de Etoliers, ofvolken van Etolie : met
wien ook koning Filippus te dier tijdt

in 't oorlogh was geraekt $ dewijl die

op d'aAchaiers , of inwoonders van

Achaia, die maets en onderdanen van

Filippus waren, gerooft hadden.

Koning Filippus bevocht tweemael
met een gelukkigen uitgang , tegen

d' Etoliers, (^dic hulp-troepen van ko-
1 ning Attalus, en uit deRomeinfelie
vloot ontrent duizent krijgsknech-

ten tot byftant,door den Roomfchen
krijgsoverfte en burgermeefter Sul-

pitius,gekregen hadden} de zege,met
fneuvelen van vele vyanden in beide

gevechten.

Te Phalera , (eene plaetfe gelegen
aan den Maliacifchen zeeboefem , nu
Golfo diZiton) quamenby koning Fi-

lippus gezanten van Ptolomeus, koning
;

van Egipten ; als ook van d'eilan-
:

.

ders van AWw , Cbios, en van d'A-
theners , om den oorlogh tufichen

Filippus en de Etoliers te befleghten.

Van de zijde der Elotiers verfcheen

de vredemaker Aminander , een na-

buur der Etoliers. Doch de voorflagh

van vrede quam flechts op eenwa-
penftantvan dertigh dagen uit.

Van Falera toogh koning Filippus

door Theffalie en Beotie , en quam op
heteilant Eubea-, 'm de ftad Chalcis,

om Attalus , die hy gehoort had het

eilant Eubea met eene vloot te zul-

len aentaflen , uit de havens, envati

het ftrant aen te doen , af te keeren

:

want het eilant Eubea ftont toenon-
der Filippus , of altoos met hem in

maatfehappy : waer om d'eilanders

van Eubea , byLivius, Socii , dat zijn

maets ofmakkers, genoemt worden.
Van gelijken wert, by den zelven Li-

vius , de ftad Chalcis Soda. Urbs , dat

is, de maetfehappige ftad , (Verfta van
Filippus") genaemt.

Daer na deden de bovengemelde
eilanders enAtheners te Rhium, in

hetbyzijn van koning Filippus, weer
een voorflagh van vrede , om den
Etolifchen oorlogh te befleghten,

ten einde de Romeinen, noch koning

Attalus, gene oorzake zouden heb-

ben j om in Griekenlant te vallen.

Maer de Etoliers ftoorden , wanneer
noch naulix de tijt van het beftant

uitwas, het ganfche werk, toenzy
hoorden, dat koning Attalus meteen
vloot aen het eilant Egina gekomen
ware , en de Romeinfche vloot by
Naupaktum, nu Lepanto , lagen.

Na het vertrek van koning Filippus

uit het lant van Achaia , derwaerts

hy getogen was , trok Sulpitius ,

Roomfche lantvoogt en krijgsover-

fte, met de vloot na het eilant Egina,

envervoeghde zich by koning Atta-

lus : gelijk die ook beide onde r Egina

overwinterden.

In den aenvang van den Zomer, utl
op het jaer twee hondert en acht

voor des Zalighmakers geboorte,

ftaken Sulpitius en koning Attalus van
Egina na het eilant Lemnos met ge-

zaemder vloot over : de Romeinen
waren vijf en twintigh , en de Ko-
ninghfen vijf en dertigh galeijen van

vijfryriemen fterk.

Koning Filippus , om tegen alle;

aenflagenvaerdightezijn, 'tzyden
vyanc
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einde hy alle aenflagen der vyanden
zou kunnen tegen gaen , na hetei-

lant Eubea tn Peparethos , als ook na
het vaft lant van Focis , die hooge
plaetfen zouden verkiezen , van
waar vuuren konden verfchynen.

Hy zelf ftelde eenen waghtoren.
ofuickyk op den bergh Cijfeus , die

met een verheven kruin , tot een
zeer grote hooghte opfchiet .• van
waerhy door vuuren , van verre op-
ge fteken , het teken , wanneer de

vyaaden iets ondernamen, in een oo-

genblik tyts zou kunnen vernemen.
Polybius gedenkt ook dit vuuren,

in de volgende woorden : Maer
op dat niets van het veen , dat gedaen

wiert , zou verborgen blijven , zond hy

aen de Peparethiers , en acn zijne maet-

fchappy'-genoten van Focis en Eubea , hen

vermanende de hootfchap dier zake na

Tijeus door ontfteke en opgeheve fakkels

over te zenden. Tifeus is een berg van

Thejjaüe , zeer hequaem gelegen , om
Hy zond krijgsbezetring na de

'j

iet uit de gemelde plaetfen , door bran-

ftad : van waer hem aengebraght was, : dendefakkels , bekent te maken.

ïóo E U
vyant te water of te lande tegen

te gaen was, zakte zelf na de ftad

Demetrias aen zee af. Alwaer van

allervvege gezanten van de volken

,

die met hem in maetfehappy fton-

den, op het gerucht des kon ings by

een quamen : want de Etoliers had

den het hooft opgefteken , zoo van

wege de Roomfche maetfehappy,

als na de komfte van Attalus, en pion-

derden de gebuurvolken : waer over

de eilanders van Eubea , als ook de

Akarnanen, Beoten en Achaiers, in grote

vreze waren.

Alle deze volken, ieder uit hun
neftad, vertiaelden aen koning Fi-

lippus, watgevaer hen te water en te

lande over 't hooft hinge ; en baden

(maer het alleryverighfte die van Eu
led) om byftant vanhemdaer tegen

te mogen hebben.

De koning beloofde hen allen by-

ftant te zullen doen , daer de noot

en tijt het zou vereifchen

dat Attalus , na de vloot van Lemnos o-

vergefteken was, de gehele lantftreke

ontrent de ftad verwoed had. Door
deze ftad wort by Livius, de ftad der

Peparethiers , op het ei lant Peparethos

gelegen, verftaen : als duidelijk blijkt

uit het volgende fchrijvenvan Poiy-

hius.

Ondertuflchen wiert Filippus ver-

wittight, hoe koning Attalus na hu-

rope overgefteken was , en reeds op
het eilant Peparethos de haven be-

zeilt, en de landeryen der Peparethiers

ingenomen had. Waer op Filipptu

den Peparethiers een troep van krijgs-

knechten , om de ftad te befcher-

men , toezond. Dus verre Polybiiu.

Hy zond Polyfantes met een tamelij-

ke maght na Beotie,tn zekeren Mcnip-

/?tf,eenvans'koningsoverfte, na de

ftad Chalcis op Eubea , met duizend
'

maenfchiltdragers ofA grianen , vol-,'

gens Polybius , beneffèns vyfhondert
Enianen , ten einde zy alle de delen

des eilants zouden kunnen befcher-

men.

Hy zelf trok na Scotoufa , en deed
de krygstroepen der Macedonen
dervvaerts van Larijja overvoeren.

Daerna zond hy ook eenige, ten

De Roomfche veltheer Sulpitius t

efi koning Attalus fcheepten van
het eilant Peparethos , na Nicea , eene
zeeftad, en ftakenvan daar met de

vloot na Eubea over , tot voor de ftad

Oreum , welke , als men uit den

Demetriafchen zeeboefem , nuGolfo

di Armiro genoemt, na de Rad Chal-

cis en denEuripus vaert, d'eerfteder

fteden van Eubea op de linker zijde

lagh.

De Romeinen zouden de ftad Oreum D lid

ter zee, endeKoninghfen te lande, ^"°

volgens onderling affprek van ko-R(ti-

n'mg Attalus en Sulpitius , beftrijden. nebe«

Ten vierden dage, na de vloot aen- ef

gekomen was, taften zy de ftad aen.

Dien gantfehen tijt hadden zy met

Plator, die door Filippus over de ftad

geftelt was,in heimelijke gefprekken

verfteten.

De ftad had toen twee kafteelen of

burghten, een dicht aen zee, en het

ander midden in de ftad : van waer

een wegh door een onderaertfehen

gang na zee toeliep , dien aen zee

een toren van vyfverdiepingh hoog,

een treffelijk bolwerk, belloot. Al-

daer onftont eerft een zeer felle ge-

vecht om den toren , die met aller-

lei
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Om dien toren tebeftormen , Waren

reeds ftormWerken , en krygsge-

vaerten te lande gebragt.

Wanneer nu elk het oogh en ge-

daghten op dat gevecht had , ontfing

het opperhooft Plator de Romei-

nen, door depoortevan hetzeekaf-

reel, dat in een oogenblik tijts in-

genomen wiert.

De ftedelingen, van daer gedreven,

weken in het midden der ftad , na

het ander kafteel toe.- alwaer eeni-

gen geftelt waren , die de deuren

der poorte voor hen toefmeten.

Zy aldus buiten gefloten j wier-

den in het midden ter neet ge-

houwen of gevangen. De bezetting

der Macedonen ftont gepakt by
drommen onder de muur des kaf-

teels , welke niet ftortelinx de

vlucht nam, noch hertnekkigh het

gevecht hervatte. Plator verwörf

van Sulpitius voor de Macedonen
lijfsgena, en deed hen in fchepen, aen

óen Demefriafchen zeeboefem (nu Gol-

fo di Volo of Armiro ) des lants van

Phthiotis, uitzetten : maer hy zelf

begaf zich by koning Attalus.

De ftad wiert door de Romeinfche
krijghsknechtenuitgeplondert,zon-

der de Koninghfen iet daer van ge-

noten , of kregen.

Sulpitius, opgeblazen door zulken

gemakkelijken voortgang en uitflag,

in het veroveren der ftad Oreum , trok

aenftontsmet zijne zeeghbare vloot

van daar na de ftad Chalcis , daer

geenzins d'uitkomfte op de hoope
flaeghde.

Want dewijl aldaer een ongemene
quade en zeer onveilige haven voor

eene vloot fchepen isj eenfdeels door
de fterke ftromen , en ten andere

doordefchielijkeftormwinden , die

van de zeer hoge bergen van beide

tegen overgelegen kuften afvallen
;

dewijl daer en boven de ftad aen de

eene zijde met de zee befloten, en

aen de lantzijde braef gefterkt , en

met eene fterke krijgsbezetting

voorzien , en inzonderheit door
trouheit der opperhoofden en over-

ften (die wankelbaer en ydel in

Oreum was) ftantvaftigh en onver-

winnelijkwas, zoo befloot hy voor-

neftaen was) na het bezightigen en ö-

verwegen der zwarigheden,gezwint,

om niet vergeefs dentijrte fpillen,

het aengevangen werk te ftakeo.

Dies fcheepte hy met de vloot na Cy~

nus, een haven Van Opus in Lokris, over.

Het opfteken van vuuren, uit de
ftad Oreum , had ook koning Filippus

doen opbreken : doch het wiert te

laet, door bedroch van Plator , uit den
waghttoren opgeheven. En het ei-

lant met een vloot fchepen aen te

doen , viel voor hem , dewijl hy toen

ongelijk in zeekragten was,niet lich-

telijk te doen. Aldus wiert het werk,

door het lang dralen, achtergelaten.

Maer als Filippus het vuurteken

,

tot byftant van de ftad Chalcis , ont-

fangen had , brak hy fchichtighop:

want alhoewel Chalcis eene ftad van
eenzelven eilant was, zo wiert zy
evenwel door zulken enge zeeftrate

afgefneden , dat de ftad met eene
brugh aen het vaft lant van Beotie ge-

hecht was , en te lande een gemak-
t

kijker toegang, als te water, had.

Ondertuffchen hadden koning At-

talus en de Romeinen de ftad Oreum

verlatemen Attalus was weer na klein

Afie overgefcheept, op het gerucht

van dat Prufias , korting van Bïthynïen%

in de lantpalen zijns rijks gevallen

was. Aldus liet hy de Romeinen en
Etolifchen öorlogh varen, en fterf.

Midlerwijle quam koning Filippus^

midden door 's vyants vloot gezeik^

in de ftad Chalcis.

Hy prees de inwoonders en krijgs-

overften over hun ,trou en vroom-
heit, dewijl vreze noch hoop hun-

ne herten had doen bezwijken 5

en vermaende hen , dat zy voortaen

met dezelve volftandigheit in de
maetfchappy wilden volherden.

Van Chalcis zeilde hy na de ftad

Oreum, engaf aendieoverften, die,

na het veroveren der ftad, liever had-

den willen vluchten, als zich aen de
Romeinen over geven , het op-
perwint der dingen en bewaring der

ftad over. Hy zelf begaf zich van

Eubea na Demetrias , een zeeftad van

Theff'alie.

Wanneer te dier tijde d'Atheners De fiad

in grote verlegentheit en moedeloos Chalcis

x wa-
door d<5
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wierden Kajus Klaudius en de waghten in een diepen flaep lagen,waren

,

Romeinfche galeien uit de vloot,

welke onder her. eilant Korcyra lagh ,

na Athenen gezonden : waer door

's vyants lanttoghten, die uit de ftad

Korinthus door Megara , op de lande-

ryen der Atheners plagten te gefchie-

den,belet wierden. Ook derfden hier

door de rooffchepen of vrybuiters

uit Cbalcis , (die niet alleen de zee

,

maer ook alle de aanzeegelege lant-

ftreken voor d' Atheners onvry ge-

maekt hadden , ) niet alleenlijk bo-

ven de uithoek Sunium, (nu Capodel

Colonne geheten) niet varen ; maer
zich ook niet, buiten de Straet van

den Euripits in de ope zee begeven
Daer en boven quamen'er Rhodifche
galeien op toe : en drie bequame
Atheenfche fchepen waren, tot het

befchermen der aan zeegelege lant-

ftreke , vervaerdight.

Maer Kajus Claudius, die oordeelde

voor dien tij tgenoech te zijn, indien

de ftad en lantftreke van Athenen

door die vloot befchermc moght
worden, quam een geluk van noch
groter belang over : want de ballin-

ge we-

g

en>die door overlaft der*Koningh-
tenvol- fen uit de ftad Chalcis verjaeght wa-

ren , braghten Kajus Klaudius aen , dat

Chalcis zonder flagh of ftoot kon
verovert worden: gelijk ook de Ma-
cedonen, dewijl gene vrees voor vyan-

den van naby was , hier en daer

zweefden,en de ftedelingen,op fteun

van de bezetting der Macedonen, de
bewaernis der ftad verwaerlaosden.

Op dier aenraden ftak Klaudius

ken van

koning

Filip-

pus.

met eene vloot uit Pireus , de haven

van -Athenen, in zee. En alhoewel

hy zoo vroegh aen de uithoek van

Sunium gekomen was , dat hy van

daer tot d'eerfte engte vanheteilant

Eitbea kon voortzetten, zoo hield hy
evenwel de vloot tot aen den nacht

op ree, om, na hy boven de uit-

hoeken zou geraekt zijn , niet gezien

te worden. Toen ging hy met d'eer-

fte donker onder zeil , en quam
ftil, een weinigh voor dagh, tot aen

Chalcis varen .- daer de ftad het on-

dichtfte bebouwt was. Hy nam met
eenige krijgsknechten , door hulp

van ladders , den naeften toren en,

muur in: dewijl op d'eene plaetfe de na Chalcis: niet twijfelende, of de

Ro-

en op d'andere geen waght ftont. Van
daer traden zy na dicht bebouwde
plaetfen , en lieten , na het doden
der waghten , en opbreken der poor-

te, al hun ander volk inde ftad ko-

men. Van daer fchooide men door
de gehele ftad: ook wierthetgeraes

des te groter , dewijl het vuur by de

merkt in de daken der huizen ge-

fmeten was , waer door 's konings

koren-fchuuren enwapenhuis, met
een groten toeftel van krijgsgevaer-

ten en fchietwerktuigen , verbran-

den. Daer na begon men zoo wel

onder de genen , die vluchten , als

weerftant boden, te moorden. Toen
wiert, al wat wapenen kon voeren,

of ter neergehouwen of verjaeght,

en ook Sopater , overfte der krijgs-

bezetting,gedoot. Al de buit wiert

eerft op de merkt by een verzamelt;

en daerna in fchepen gebraght. De
kerker wiert ook door de Rhodiers

opgeflagen , en de gevangenen uit-

gelaten, die koning Filippus daer in,

als in de veilighfte bewaring , had-

doen fmijten.

Daer na wierden 's konings beel-

den ter neder gefmeten en geknot.

Na het teken van af te trekken ge-

geven was, klommen de Romeinen
te fcheep, en keerden na de haven Pi-

reus , van waer zy gekomen waren.

En indien'er zoo vele Romeinfche

krijgsknechten by der hant geweeft

waren , dat de ftad Chalcis had kun-

nen behouden , en ook de krijgsvef-

ting der Athenen niet behoeven ver-

laten te worden , aenftonts , in

den aenvang des oorlogs , zouden

Chalcis en de Euripus koning Filippus

ontnomen zijn geworden, dat een

grote zake zou geweeft zijmwant ge-

lij k de engten der Thermophylen te lan-

de Griekenlantbefloten j alzoo be-

floot de ftraet van den Euripus Grie-

kenlantter zee.

Wanneer koning Filippus (die toen

in Demetrias , eene ftad van theffalie

,

was ) de neerlaegh der maetfehappi-

ge ftad Chalcis ter oore quam , trok

hy aenftonts met vijf duizent vlugge

voetknechten, en drie duizent rui-

ters,op,en nam zijnen wegh gezwint
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Romeinen zouden kunnen overval-

len worden. Enniettegenftaende de

byftant voor de verloore ftedelin-

gen te laet was , 200 wilde hy even-

wel daer over wrake nemen, welke

de nacfte aen de byftant is.

Doch als hy van die hope verfte-

ken wiert , en nergens anders, als om
het wandal cigh fchouwfpel der half-

verwoefte en fmokende maetfchap-

pige ftad gekomen was , trok hy

alzoo gezwint , als hy gekomen
was , langs de brugh over den Euri-

pus,door Beötie,mez zijn volk weer na

Athenen $ latende nauliks eenige wei-

nige blyyen , die de genen , in den

oorlog gefneuve!t,zouden begraven.

Op het jaer twee hondert en ne-

gen en negentigh , voordes Zaligh-

makers geboorte , fcheepte koning
' Attalus en de Romeinen uit de A-
theenfche haven Pireus naheteilant

Andros over , dat toen onder koning

Filippus ftont , en zetten het in de

haven , Ganreleon genaemc. Van daer

zonden zy eenigen , om de herten

der ftedelingen t'ondertaften , of zy
liever met wil de ftad wilden over-

leveren , als gewelt beproeven.

Wanneer de ftedelingen daer op ten

^ntwoort gaven , dat het kafteel

met *'s konings bezetting ingehou-

den wiert , en zy hun eige vooght

niet waren , deden de lloomfche

gezant Apuflius, en koning Attalus , de
krygstroepen en allen toeftel, dien-

ftig om fteden te beftormen , te lande

brengen : doch ftreefden , aen ver-

fcheide oorden , na de ftad toe.

De Roomfche wapenen en ven-

dels , te voren niet gezien , en de

kloekmoedigheit der krijgsknech-

ten , die zoo vaerdigh na de muu-
ren toe ftegen , baerden onder de

Grieken gene kleine fchrik. Dies

men aenftonts op het kafteel de

vlucht nam : waer op de vyanden

de ftad innamen. Ten derden dage

maekten de ftedelingen en krijgsbe-

zettingen op het kafteel , dat zy
meer op fteun der plaetfe , als

wapenen , twee dagen gehouden
hadden , een verdragh , met beding
dat zy, elk met een kleet , naZte-

lium, in Beötie , zouden overgevoert
worden. De Romeinen lieten den
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buit aen koning Attalus over , maer
hadden zelfs de tieraedjen der ftad

weghgevoert.

Koning Attalus , om het eilant niet

woeft te hebben , verfprak byna al-

le de Macedonen , en zommigen
Andriers , tot het blyven. Daerna
wierden ook de genen, dienvolgens
befprek , na Delium overgevoert wa-
ren , op troubeïofte des konings van
daer weerom geroepen.

Van Andros fcheepten de Romei-
nen en koning Attalus na het eilant

Scyros over. Wanneer zy aldaer ee-

nige dagen, met de ftad te beftormen,

verfleten hadden , braken zy van
daer op , dewijl het hen naulix docht
der pijne waert te zijn , en voeren na

Prafita , een veiling der Atheners

,

en een plaetfe des vaften lants , by
de uithoek Sanium , nu Capo del Co-

lonne, gelegen.

Twintig berken ofgaljoten vande
Ifje'ërs vervoegden haer by de vloot
der Romeinen. Deze waren gezon-
den, omdelanderyen der inwoon-
ders van de ftad Karyftiis , op Eubea ,

te pionderen.

De overige vloot hield haer by

Gereflus, toen een edele haven van
Eubea, terwijl de Ijféërs van de ftad

Karyfios weerom quamen.
Van daer ftak de gehele vloot in

zee, en voer midden door zee voor

by het eilant Scyros , na het eilant ikost

alwaer dezelve, dooreen felle noor-

de wint, eenige dagen opgehouden
wiert. Zoo dra de wint ging leggen,

fcheepten Attalus en de Romeinen
met de vloot na't eilant Sciathos over,

wiens ftad onlangs door koning Fi~

Uppus verwoeft en uitgeplondert was.

De krijgsknechten ftroopten door

het lant , en braghten koren , en al

wat eetbaer was, in de fchepen te

ruch : buit vvas'er niet te vinden.

Ook hadden de Grieken niet ver-

dient geplondcrt te worden.

Na zyophet vaft lant van Mace-

donien eenige fteden , als Kanaftrum en

Akanthus , ingenomen en verdelghc

hadden , keerden zy te ruch na het

eilant Sciathos , van waer zy gekomen
waren , en quamen van Sciathos weer

op Eubea.

Aldaer lieten Attalus en Apuflius de

x 2, vloot
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vloot leggen.en voeren met tien vaer-

dige fchepen den Maliacifchen (nu Gol-

fodiZitoiOzeeboekm'm, om met de

Etoliers , op v/at wijze men denoor-

loghzouvoeren,tefpreken. Maer ,4-

puftius keerde met Attalus weer onver-

rechter zake na de vloot. Daer na be-

gon men onder hen over het belege-

ren van de ftad Oreum te raetllagen

;

welke toen vaft van wallen , en met

een üerke krijgsbezctting (dewijl zy

te voren aengetaft was)voorzien was.

By hen hadden zich , na het vero-

veren van het eilant Andros , onder be-

leit van de vlootheer Agefimbros , der-

tigh Rhodifche fchepen , alle overdekt,

vervoeght. Deze vloot zonden zy
op ree by Zelazium , in Iflhmia , (welk

Zelaziam een uithoek is boven de ftad

Demetrias gelegen ") om afdaer in be-

zetting , tot befcherming , te leggen,

by aldien de fchepen der Macedonen
van daer iet zouden willen beftaen.

Oreum De Romeinen en koning Attalus

door de beftormden op verfcheide plaetfen
Romei- jg fl-aci oreum : de Romeinen aen het

"er

n

ten

e
"zeekafteel, endeKoninghfen tegen

vero- het dal , tuflchen de twee kartelen in-
verc. gelegen.* alwaerookdeftadmet ee-

ne muur afgefneden of afgefcheiden

was. En gelijk zy verfcheide plaet-

fen beftormden , alzoo ftormdenzy

ook op verfcheide wij fe: de Romei-

nen met fchiltdaken , ftormbrug-

gen , en ftormrammen aen demuu-
ren te brengen : en de Koningfen

met fchichten uit bleyen en uit al-

lerlei ander flagh van fchietgeweer

te werpen. Daer en boven wierpen

zy ook ftenen van een zeer grote

fwaerte , en maekten loopgraven ,

en al wat anders in de vorige ver-

overing dienftigh bevonden was.

Wijders,niet alleenlijk verdedigh-

den meerder Macedonen, als te voore,

de ftad , maer waren ook kloekmoe-
diger van herten , door dekaftijdin-

gen deskonings , om den bedreven

mifdaet, en te gelijk gedaghtigh aen

zijne dreigementen en aen de toeko-

mende beloften : dies weinigh hope
tot een haeftige verovering was.

Wanneer nu de oorloghs werken
voor Oreum hunne krachten baerden

:

en d' inleggende krijgsbezetting ,

door een geduurigen arbeit , door

het dagh en nacht te waken , en door
wonden afgemat was , en ook een

gedeelte der muur reeds,met het aen-

zettenvan den ftormram , vernielt

en op vele plaetfen ter neergeftorc

lagh , zoo braken de Romeinen des

nachts langs een wegh , door de

breukegeopent , boven de haven in

het kafteel.

Koning Attalus viel met het bre-

ken van den dagh, op het gegeven te-

ken van de Romeinen , uit het kafteel

in de ftad, en deed de muurenvoor
een groot gedeelte flopen. Waer op
de bezetting en ftedelingen in het

ander kafteel, dat in het midden der

ftadftont, vlughten.

Hier door gefchiede , na verloop

van twee dagen , de overgift. De ftad

viel koning Attalus , en de gevange

perfonen den Romeinen ten dele.

Nu was de Herfftfe nachtevee-

ning op handen : en de Eubeefche
zeeboefem , dien d'ouden Cela noem-
den , was aldaer voor den zeeman ge-

varelij k.

Dewijl dan de overwinnaers de
wintervlagen begeerden te onrgaen,

keerden zy weder na de haven Pereus,

van waer zy ten oorlog getogen wa-
ren. Apuftius liet aldaer twintigh fche-

pen blijven , en voer boven de kaep

Malio : maer koning Attalus begaf

zich wnAfie, en Agefimbros trok met

de Rhodifche fchepen thuiswaert.

Na de Romeinen met hunne bont- Vr:-

genoten tvveemael te warer en te lant
tu

aW
de zege op de Macedonen bevochten ko.g

hadden, befloten eindelijk beide Fll P
us

ftrijdende parthyen een byeenkom-j^a.

fte by de ftad Nicea , aen zee en aen na

den Maliacifchen zeeboezem gelegen,
*'0)•

te houden , tot voorflagh van vrede.

Koning Filippus verfcheen'er zelf,

met twee Macedonifche fchrijvers.

Met Titus Flamin'uis , Roomfche velt-

heer , quam aldaer Amynander, ko-

ningder Athamanen ; benefTens Dio-

nyfodorus , een gezant van koning At-

talus. Derwaerts hadden ook ver-

fcheide Griekfche volken gezanten

gezonden , als ook de Rhodiers ee-

nen, met name Agefimbrotus of Age-

fimhos : defgelijxd'Atheners.

Onder andere voorflagen, die an-

dere gezanten deden , eifchte de

Room-
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Poomfche vekheer Titus Flaminius

van koning Filippus, dat hy uit ganfch

Gnckenlant zou wijken, en dege-

vatvgenèri en overlopers, die hy by

zich had , eenen ieder weerom gaen.

^Agefimbros , vlootheer der Rho-

diers, eifchte herftelling van Perea,

een lantfchap van het vaft lant in

kif in Afie, tegen over het eilant ^£0-

ihis gelegen, dat koning Filippus den

RhoJier^ afgenomen had.

Maer alzoo parthyen niet konden

o\ «etn komen , liep de handel van

vrede temaken vruchteloos af.

Naliet houden vanditvreden-ge-

fprek , by de ftad Nicea, trokken ver-

fcheide gezanten , zoo Romeinen,

door laft van den vekheer Titus ila-

tniniusals Grieken uit verfcheide lan-

den en fteden , als ookeenigenvan

koning Attalus , en van koning Filip-

tofnaRome,om, in hetbyzijnvan

den Roomfchen Raet , de vrede te

fluiten.

De gezanten, van wegen de Grie-

ken en Romeinen , leiden hier op al-

leenlijk met groten yvertoe,omden
Roomfchen Raetsheren dit gevoe-

lenin tefcherpen, dat de Grieken, ;

bv aldien de fteden Chalcis , Korinthm

en Demetrias door de Macedonen be-

houden wierden, met gene gedaghten
altoos de vryheit konden eriangen

;

want dit was Q zeiden zy} het zeg-

gen van den zelven koning Filippus:

g" lijk hy ook toen zeer wel de vvaer-

heit ge zeit had,dat de gemelde plaet-

fen voetboejens van Griekenlant

u aren: naerdien de Lokeren,Foceërs, en

Béóten, niet zouden derven kikken,

zoo lang Filippus de (lad Chalcis en het

overigh Eubeazou bezitten , dewijl

deze volken tegen over het eilant

Eubea op het vaft lant lagen. Defge-

lijx zouden de Peloponnefers geenae-

dem van onheilen kunnen fcheppen

,

zoo lang 'skonings bezetting in de

ftad Korinthos lagh. Ook zouden de

Thejfahers en Magneten de minde
fmake van vryheit nok kunnen heb-'

ben, indien Filippus en de Macedonen

deftad Demetrias in hun gewelt had-

den.

Wanneer de gezanten van koning
Filippus een langer reden aengeheven
hadden, wierden zyaenftonrsdoor

den raet in den aenvang belet te fpre-

ken : wantgevraegt zijnde,of koning
Filippus de fteden Chalcis , Korinthos en

Demetrias zouden willen afftaen , zoó
gaven zy daer op ten antwoort,
daer toe genen laft van hunnen ko-
ning te hebben. Hier op deed de
Roomfche raet de gezanten van ko-
ning Filippus ftil fwijgen , en be-

floot met Filippm in oorlogh te blij-

ven.

Op het jaer hondert en acht en Deftad

negentig , voor des Zaligmakers ge- Eretrie

boorte,wierden, onder beleit van Lu- Romef-
cius (htintus,de fteden Eretrié én Koryf- nen ver-

thus door de Romeinen , met byftant ovm -

van Attalus , koning van klein Afie,
Liv -

verovert. Twee vloten trokken uit

klein Afie., een onder beleit van ko-

ning Attalus, fterk vier en twintig

galeien van vijfryriemen : en de an-

dere was de Rhodifcbe vloot van
twintig overdekte fchepen , daer

over Agefymbrotus gebood.

Deze vloten vereenighden haer by
het eilant Andros , en fcheepten van
daerna Eubea over, en verwoefte eerfc

de landeryen der Karyfliers. Wanneer
daerna de ftad Karjftus met bezetting,

welke ter yl van Chalcis derwaerts

gezonden was , fcheen verfterkt te

zijn , weken de vloten na de ftad

Eretrie. Ten zelve tijde quam ook
Lucius Ouintus , wanneer hy de kom-
ftevan koning Attalus gehoort had,

met drie fchepen , welke in Pireus

,

een haven van Athenen, gelegen had-

den , en beval, dat de fchepen, welke
van zijn vloot gekomen waren, Eu-

bea zouden aendoen.

De ftad Eretrie wiert met hec

grootfte gewelt beftormt : want de

fchepen van de drie vereenighde vlo-

ten voerden allerlei flagh van ftorm-

werken en krijgsgevaerten , tot on-

dergang dier fteden , met zich , en de
landeryen verfchaften overvloede-

lij k ftofFe, om nieuwe oorlog-werken
te maken.
De ftedelingen verdedighden de

wallen in 'teerft niet flappelijk noch
traegh : maer wanneer zy daer na

afgemat, en eenige gequetft waren ,

en een gedeelte der muur , door 's

vyants werken, ter neer geftort za-

gen , neighden zy tot overgevingh

x 3
der
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der ftad. Dog daer lag een krijgsbezet-

ting derMacedonen in,voor de welke

de ftedelingen niet minder , als voor

de Romeinen vreefden.Ook zond ƒ"/-

Iokles, overRe van denMacedoonfchen
koning Filippus,.boden uit de ftad Chal-

cis aen d'Eretriers , met aenfeggen van

tijdelij kby der hant zullen te zijn, in

dien zy het beleg verduuren konden.

Deze hope , vermengt met vreze

,

deed hen den tijt langer rekken , als

zy wilden of konden.

Maer wanneer zy daer na verna-

men , dat Fikkies te rugh gedreven,

en bevende na chalets weerom ge-

vlught was , zonden zy aenftonrs

herauten of redenaers aen koning

Attalus, en verzoghten lijfsgena en

troubelofte.

Terwijl zy op hope van vrede oog-

den, behertighden zy flappelijk de
plighten en ampten des oorloghs, en
ftelden alleenlijk aen die zijde, daer

de muur ter neer geveit was, gewa-
pende waghten , maer verwaerloos-

den alle d'andere oorden der ftad.

Hierop baerde Lucius Quintus des
nachts aen die zijde, daer men geen-

zins vermoeden op had, gewelt, en
nam de ftad , met het beklimmen
van ladders, in.

De ganfche gemeente der ftede-

lingen vlughte metvrouen kinderen

na het kafteel , en saf haer daerna

veroveren der twee beroemde fte-

den van Eubea, binnen weinige dagen,

na Siuünm , een uithoek van het At~

tifch lant , en trokken van daer na
Kenchreas , een zeeftad der Korintbiers.

Wanneer de Etohers , door aenra-

den van hunnen vorft Thoas enande-j^;
re, befloten hadden Griekenlant,doc

met byftant van Antiochus , koning
j*'£

van Syrien , klein Afie, en van cen-oor|
groot gedeelte van Europe, van hetlogl

jok der Romeinen te verloflen , zon-
den zy voorts Thoas na Eubea, om de
ftad Chalcis met verraet en lift in te

nemen. Ten zelven einde wierden
Alexamenus na Lacedemon , en Diokles

en Eurylochus na Demetrias , eene ftad

vznThejJalie , gezonden: welke met
verraet ingenomen wiert. Het zel-

ve- traghte vorft Thoas in de ftad

Chalcis uit te werken : maer dat mis-

lukte hem.

Enthymidas, vorft van Chalcis , maer
die door middel der genen,die de zij-

de der Romeinen hielden, uitC/ta/-

c/jverjaeghtwas, enHerodorus, eert

maghtigh rijk koopman van Chalcis ,

hadden eenigen van de zamenrot-
ting van Euthymidas opgemaekt , om
het verraet uit te werken.

Herodotus had by Thronium , Qeea

ftedeken in Achaia gelegen } niet

verre van daer , in de Maliacifchen

zeeboefem,(nu Golfo de ZzW)twintig
over. Geit , gout, en zilver was'erjduizent voetknechten , en vorft

niet veel. Maer men vonder beelden, I Thoas twee hondert ruiters , en by de
taferelen van aeloude kunft, en meer
der cieraedjen van dien zelven flagh,

als na gelang van de grote der ftad,

of als alle andere goederen.

De ftad
Daerna wiert de ftad Karyflos weer

Karyftusaengetaft. Doch de ganfche gemeen-
doorde te , eer de krijgsbénden uit defche-

nen'm-- Pen te lande gebraght waren , ver-

overt, liet de ftad , en vluchte na het kafteel.

Toen zonden zy redenaers , om
van de Romeinen troubelofte te

verzoeken. Den ftedelingen wiert
terftonthet levenendevryheit ver-

gunt.Maer op deMacedonen wierden
hooft voor hooft drie hondert pen-
ningen totrantzoengeftelt, met be-

ding van de wapenen over te leveren

en te vertrekken. Hier op trokken
zy wapenloos na Be'ötie.

De fcheepsvloten voeren , na het

dertigh lighte laftfehepen leggen

met de welke , en met vyf hondert

voetknechten , Herodorus belaft wiert,

na het eilant Atalante\ovet te fchepen,

om van daer, wanneer hy vernomen

had, dat de lanttroepen aen de ftad

Aiilis en aen denEuripusgenadert wa-

ren , na Chalcis over te fteken. Hy
zelf voerde alle de overige krygs-

benden , over lant , en inzonder-

heid allermeeft des nachts, zooge-

zwintalshykon , na Chalcis.

Na Euthymidas uit Chalcis verjaegt

was , ftont het opperft bewint der

zaeke , aen Miktilo en Enoklides.

Deze , 't zy dat zy het uit zich zelfs

vermoeden , of het werk in 't licht

gekomen was , waren in 't eerft

vervaert , en ftelden alle hunne ho-

pe op de vlught. Wanneer daer-

na
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ha , de vervaertheit overgegaen

was , en zagen, dat njet alleenlijk

hun vaderlant verraden en verlaten

wiert , maer ook de maetfchappy

der Romeinen , leiden zy hunne ge-

daghten opdufdanigen raec tewerk.

Te dien tyde was by geval in de

ftad Eretrie het jaerfeeft van Dia-

na Amarynthis , dat niet alleenlijk ,

door eene vergadering van mede-

burgers , maer ook van Kary-

fliers geviert wiert. Zy zonden dan

derwaerts eenigen , die d'Eretriers en

Karyfliers zouden bidden , dat zy

zich , die op een zelven eilant ge-

boren waren , ook over hunner

onheilen zouden erbermen , en

op de Romeinfche maetfchappy

zien, ennietgedooghden, dat Chal-

ets onder d'Etoliers quame. d'Etoliers

zouden , zeiden zy , Eubea hebben

,

indien zy Chalcis hadden. De Ma-

cedonen waren zware heeren ge-

weeft ; veel min verdragelij ker zou-

den voortaen d'Etoliers zijn. Door
d'eerbiedigheitder Romeinen, wier-

den allermeeft beide deftedelingen,

d' Erétriers en Karyfliers , bewogen.

Daer en boven hadden zy onlangs

dier deught en ruftigheit in den oor-

logh , en rechtvaercligheit en wel-

dadigheit in de zege befpeurt. Dies

wapenden beide de fteden , Eretrie en

Chalcis , al hun ftrytbaer jongman-

fchap , en zonden het na Chalcis.

Toen nu de ftedelingen van Chal-

cis aen hen het befchermen van hunne

Wallen hadden overgegeven , trok-

ken zy zelfs met alle hunne krygs-

benden ovej den Euripus , en üoe-

gen hun leger by Salganeum neer,

een ftad van Beotie , aen den Euripus

gelegen , en daer toen d'overvaert

na het eilant Eubea was.

Van daer zonden zy eerft eenen

heraut , en daerna gezanten aen d E-

toliers , om te vragen, door wat re-

den en daet zy , die hunne mak-
kers waren , gekomen waren , om
hen te beftryden en beoorlogen.

Thoas,\otü der Etoliers,ga£ten ant-

woort ; dat zy niet quamen om hen

te beoorlogen : maerom hen van de

Romeinen te verloffen:dat zy nu wel
meteen blinkerder , maer met veel

zwaerder keten geknevelt waren,
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als toen zy de krygsbezetting der
Macedonen op het kafteel hadden.

Maer de Chalcidenjers loogenden en
zeiden daer neen toe , dat zy ie-

mant dienden , ofiemants krygsbe-
zetting van node hadden.

Hier op traden de gezanten uit

het gefprek , en quamen weer by
de hunnen in Chalcis.

Vorft Thoas en d'Etoliers , die alle

hunne hope hier opgeftelt hadden,
om de Chalcidenfers onverzienste ver-

raflen , keerden weer thuiswaertj

devvylzygeenzins tot een rechefcha-

pen oorlog en het belegeren der ftad ,

welke te water en te lande gefterkt

was, machtigh waren.

Wanneer Ëuthymidas hoorde, dat

het leger van zijne medeburgers by
Salganeum lagh , en de Etoliers ver-

trokken waren , trok hy ook zelf

van Theben weer na Athenen.

Na Herodorm eenige dagen , met
vlijtightoete kijken, een teken van
het eilant Jtalante verwagt had

,

Zond hy een verfpiefchip , om de
öorzake van het zammelen en ver-

toeven te weten : maer ziende hen

werk door zijne makkers verloren te

zijn , keerde hy weer na Thronium,

van waer hy gekomen was.

Als ook de Burgemeefter Titm
Quintius dit hoorde , quam hy van
.Kflri^KJ'metfchepen na Chalcis , en
ontmoete koning Eumenes , zoon van
koning Attalm , op den Euripus , en
vond raetzaem , dat vijf hondert
krijgsknechten van Eumenes , tot be-

zetting 'mChalcis gelaten zouden wor-
den. Voorts trok hy zelfna Athenen.

Wanneer Antiochüs, koningvan Sy- _ ..,

rie, Afie, en van een gedeelte van Euro- AootVó-

pe, met goetvinden van Fanëas en Tho- ning An-

^.vorften der Etoliers,tot veltheer ge- t!0£hus

koren was, om Griekenlant van de iiers b<T.i

dwinglandye der Romeinen te be-kge»,;

vrijden , vond hy het raetzaemfte de Liv "

ftad chalcis, welke onlangs vergeefs

van d'Etoliers aengedaen was , aller-

eerft aen te taften 5 daer toe hy oor-

deelde meerfpoet , als ftoutbeftaën

en toeftel van node te zijn.

Dies trok Antiochus met duizénc

voetknechten
, ( die hem van de ftad

Demetrias gevolght waren, ) door het

lantyan Focis , dien d'Etolifche vorftetó

öï'èt
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metweinigh op ontboden jongman-

fchap, by cheronie te gemoet quamen

,

en van tien nebfchepen gevolght.

Koning Antiochus , hebbende zijn

leger by Salganeum neergeflagen ,

fcheepte met de vorften der Etolïers

,

over den Euripus. Wanneer hy niet

verre van de haven van chalcis te lan-

de geflapt was , quamen ook de over-

heden der Clialcidenfers, en de Etoli-

ïche Vorften voor de poorte by een,

en traden eenige weinigen met eik-

anderen ingefprek.

De Etoliers rieden de Clialcidenfers

grotelix, dat zy,behoudens de vrient-

fchap der Romeinen, koning Antio-

chus ook tot eenen makker en vrient

zouden aennemen : want hywas, zei-

den zy, niet om hen den oorlog aen te

doen, maer om ganfchGriekenlant

te verloflen, na£«n?/>e-overgetrok-

ken-. jaom inder daet het te verloflen;

en niet met woorden en geveinft-

heit , gelijk de Romeinen gedaen

hadden. Voorts zeiden zy, dat voor

de (ledenvan Griekenlantnietdien-

ftiger was , als de vrientfchap van

beiden t'omhelfen. Want indien zy
(wiert'er bygevoegt) koning Antio-

chus niet aennamen , zy mogten dan

zien, wat hen aenftonts zou overko-

men: devvyl de byftant der Romeinen
verre van de hant , en de vyant An-

tiochus , dien zy met hunne maght

niet konden tegenftaen , voor de

poorten was.

Hier op gaf Miktilo , een van de

vorften van Chalcis, ten antwoort:

Dat hy verwonderde , om welke

Grieken te verloflen , Antiochus, zijn

rijk verlatende , na Europe over-

gefcheept was : dewijl hy gene ftad in

Griekenlant kende , welke of krijgs-

bezetting in had,offoldye aen de Ro-
meinen betaelde , of, door verknoch-
ting van een onbehoorlijk verbont,

wetten gedoogde , welke zy niet

wilde gedogen. Dies hadden de Clial-

cidenfers genen befchermerdervry-
heit van node , dewijl zy vry waren

:

nochkrijgsbezetting, dewijl zy de

vrede , en de vryheit, door wel-

daet deflelvenRoomfchen volks,had-

den. Wel floegen zy de vrientfchap

van koning Antiochus , noch van de

Etoliers zelfs niet af. Maer dat zou-
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denzy houden eerftelijk voor vrien-

den gedaen re zijn , indien zy van het

eilant weken en wegtogen. Want het

ftont byhenvaft, niet alleenlijk hen
binnen de wallen niet te ontfangen;

maer ook gene maatfchappy met
hen te maken , dan door gezag der

Romeinen.
Wanneer dit koning Antiochus aen

de fchepen, daer hy gebleven was,
verwittight wiert, beiloot hy voor
dientijt, (dewijl hy met zoodanige
krijgsbenden niet gekomen was, om
met gewelt iet te konnen doen) weer
na Demetrias te keeren : alwaer ko-
ning Filippus, naerdien d'eerfteaen-

flagh vruchteloos uitgevallen was,
met de Etoliers overflag maekte, wat
voortaen diende gedaen te worden.
Voorts wierden , op verzoek van

Titus Onintius, (die door de Romeinen
aen d'Achaiers gezonden was, om
hen tot het beoorlogen van koning
Antiochus en de Etoliers te verfpre-

ken,) vijf hondert krijgsknechten

door de volken, die de Romeinen
getrouw en hunne vrienden waren,
binnen Chalcis gezonden.

Wanneer Antiochus hoorde , dat

d'Achaiers, en koning Eumenes , na

de krijgsvefting van chalcis volk

gezonden hadden, vond hy raetzaem

zich te haeften , ten einde de zij-

nen den vyant zouden voorkomen,
en het aenkomend volk opfcheppen,

indien zy konden.

Dies zond hy Mtnippus ontrent

met drie duizent mannen , en Polyxe-

nidas met de ganfche vloot. Hyzelf
volgde na weinigh dagen , met zes

duizent krijgsknechten , en eenige

Etoliers. Vijfhondert Achaiers wa-

ren door koning Eumenes tot byftant

na Chalcis gezonden, onder gelei van

Xenoklirles. Ook waren de Romein-

fche krijgsknechten zelfs , ontrent

ten getale van vijfhondert,gekomen

:

wanneer reeds Menippus , gezant van

koning Antiochus aen Thoas ,
vorftder

Etoliers, voor de ftad Salganeum , by

Herinium , ( daer toen d'overvaert uit

\Bëötie na het eilant Eubeavfts') zijn

leger neergeflagen had.

Vorft Miktilo bevond zich by de

Romeinfche krijgsknechten , die van
'

chalcis na Titus Onintius , om krijgs-

be-
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bezetting te verzoeten, gezonden

was.Maer nadien hy d'engten vanden

Eitripus ,door den vyant, bezet zagh,

floegh hydenvvegh na. Aulis niet in,

maer keerde na Deliinn, (een tempel

van Apotlo , die aen den zeekant , vijf

duizent fchreden vmTanagra, (lont,)

om van daer na Eubea over tefche-

pen : want digt daer by was een

overvaert na Eubea. Wanneer nu

zommige Romeinfche krijgsknech-

ten, om den tempel en het wout te

bezichtigen , uitgegaen waren , en

andere op ftrant wapenloos (want

d'oorlogh was noch niet afgekun-

dight, of zoodanigh begonnen , dat

zy gehoort hadden , geweer getrok-

ken ofergens bloet. vergoten te zijn

)

kuierden, en de meefte in het lant,om

,hout te hakken en voeraedje te halen, 1 begonnen te hebben.

den Euripus'te beflormen. De krijgs-

knechten derAchaiers,en van koning
Eumenes , waren deerde die zich met
den vyant verdroegen, en uit de be-

zetting weeken. Langer verdedigh-

den de Romeinen het vlek op den £«-

ripus ; maer als die ook te water en té

lande belegert wierden , en dormge-
vaerten en fchietgeweer zagen aen-

brengen,(tonden zy het beleg niet uit.

Als nu koning Antiochus hetgeen,

dat het hooft van Eubea was , in bezit

genomen had, floegenook alled'o-

verige (leden deffelven eilants zijne

heerfchappye niet af. Aldus fcheen

Antiochus met een groot begin (de-
wijl zoo vele welgelege (leden , op
zulken groot eilant, onder zijn ge-

biet gekomen waren
,
) den oorlogh

uitgegaen waren, viel Menippus met

zijn krijgsvolk gezwint op de genen

,

die vrolijk gins en weer liepen, aen,

en hieuw hen ter neer, en nam'er vijf-

tigh gevangen. Zeer weinige ont-

quamen het met de vlught : vvaer on-

der vorft Miktilos was , die in een

klein vraghtfchip geborgen wiert. •

Gelijk dit bedryf,en het verlies der

krijgsknechten den gezant TitusQuin-

tius en den Romeinen moeielijk en

verdrietigh viel , zoo fcheen ook

deze daet iet, tot het recht van ko-

ning Antiochus den oorlogh aen te

doen , by gebragt te hebben.

Hier op zond koning Antiochus

uit het leger by de (lad Aulis , weer

redenaers , ten deele van zijn eigen

volk, en ten deele Etoliers, na de (rad

Cbalcis, die het zelve , hetgeerihy

! onlangs met zwaerder dreigementen
1 gedaen had , zouden voordellen.

Dewijl nu Miktilo en Xenoklides

'zich geenzins tegen hen (lelden ,

1 zoo verworf koning Antiochus lich-

telijk, dat voor hem de poorten

geopent wierden. Die van de Ro-
meinfche parthye waren, weken, te-

gen de komfte des konings, ter (lad

uit. De krijgsknechten der Achaiers,

en van koning Eumenes,hzddtn de (lad

;*InB * Salganea in : en eenige weinige Ro-
mieae meinfche krijgsknechten verfterkten

«ij™
' een vlek aen den Eitripus , tot hun be-

• {dcgf waernis. Menippus beftond de (lad Sal-

ganea>en koning Antiochus het vlek op

Wanneer de Romeinen den Mace- Vrede

donifchen koning Filippus , en de Ma- tuft:hsn

cedonen in Theplie , by Kynofcefalen, Fjipp
g
us

op het jaerhondert en zeven enne- en de

gentigh voor des Zalighmakers ge- Romei';

boorte, overwonnen hadden , maek- potyk'

ten zy met zijne gezanten (die hy
na Rome gezonden had) een vee*

bont van vrede. Tien Roomfche
gezanten , die van Rome gekomen
waren , om de zaken in Griekenlant

te berichten , bragten een befluit des
Roomfchen raets meê : wiens voor-
naemfte hooftftukken aldus luiden:

Alle d'andere Grieken, zqo in Ajïe,

als Europe , zouden vry z ij n , en hun-
ne eige wetten gebruiken : gelijk die

in het gebiet van Filippus woonden»
Welke deden der Grieken koning

Filippus met krijgsvolk bezet had, die

zou hy den Romeinen moeten over-

leveren.

De (leden in Afie , als Euromus , Pe-

dafa , Bargylia , JaJJits , Abjdus , Thafus ,

Myrene, Perinthus , zou hy , na de
krijgsbezettingen daer uit gelicht te

hebben , moeten vry laten zijn. Met
koning Eumenes , zoon van óen over-

leden koning Attalus , zou hy geen
oorlogh mogen voeren.

De tien gezanten waren, door den
Roomfchen raet, belaft, dezever-
dragh-punten uit te voeren.

Over dit befluit des Roomfchen
raets waren alle d'andere Grieken

bovenmate verblyt. Maer d'Etoliers

y al-
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alleen toonden zich daer over niet

wel in hun fchiktezijn , en hekel-

den en berifpren het zelve gewel-

dig : want zy zeiden twee gevoelens

in dit raetflot, nopende de fteden,

in de welke Fdippus kryghsbezetting

had, begrepen te zijn. Door het een

gevoelen wiert belaft , dat de krygs-

bezettingen door Filippus uit de fte-

den zouden gelicht, en die fteden aen

de Romeinen overgelevert worden-

Het ander gevoelen hield in , dat

,

na het uitlichten der krygsbezettin-

gen , aen de fteden de vryheit zou
gegeven worden. Byname wierden

de fteden uitgedrukt, aen dewelke de
vryheit vergunt wiert, te weten, die

'm Afie waren. Maer die den Romei-
nen zouden overgelevert worden,
defelve waren de gene, welke in Euro-

pe lagen , als Oreum , Eretrie , Chalcis,

op het eilant Euhea: en Demetrias en

Korintbus op het vaft lant.

Z ;et
Hier uit , zeiden d'Etoliers , kon

pag.165. elkgenoegh bevroeden , dat de Ro-
meinen , in plaetfe van koning filip-

pus , de voetboejens van Grieken-

lant aenvaerden : en aldus flechts

een verandering yan heren gefchiede,

en niet de vryheid van Griekenlant

gezoght wierde.

Wanneer dan over dit genomen
raetflot des Roomfchen volks veel

te zeggen viel , wiert op een plechte-

lij ken feeftyd oflantdag,dien men op
_ . den * Ifthmusvan Peloponnefus hield,

* Dat is , . * . , ƒ ,

d'enge door eenen uitroeper , midden onder
hals tuf- den drang des volks, luits keelsaen
ichen d'eilanders van Eabea , en aen andere

ponn'e- Griekfche volken, zoo in A/ïezlsEu-

fus , nu rope,verkundigt.dat zy zonder krijgs-

^°
t

r"' bezetting en fchatvry zouden zijn,

fchen en hun eige wetten gebruiken. Dit

baerde een onuitfprekelijke blyd-

fchap en gejuigh onder al het volk,

dat zich nauliks van vreughde daer

overwiftte bedwingen , en in toom
houden.

Ondertuflchen gaven de Romei-
nen, aen verfeheide volken, de vry-

heit en fteden weerom. Vele voegh-

den koning Eamenes , zoon van ko-

ning Attalus, de fteden Oreum en Ere-

trie toe : daer deRoomfche burge-

meefter en veltheer fitus Quintius Fla-

tnimui,met den Roomfchen raet,zich
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tegen ftelde. Waer over ook de
raet een weinigh daerna de vryheit

aen deze fteden gaf, en te gelijk , met
die , aen de ftad Karjfios

Niet lang daerna heeft Antiocbus ,{^1
koning van Syrië , (de Grote geby-cl«j

naemt , van wegen het uitvoeren^
van zyne grote daden,) het eiland c t, i

Euhea, en deflelfs fteden , beneffèns

vele andere geweften van dien oort,

onder zyne gehoorzaemheit ge- 1

braght.

Wanneer Antiocbus, op het jaerKii|

hondert en een en negentig-h, voor^0,

des Zalighmakers geboorte , by de v«itt

Tbermopylen,(nu Bocca di Lupv) 'm Mace- E «

donien , door den burgemeefter Atti-^^

lius of Acilius , en. door den kolonel

Markus Kato overwonnen was, begaf

hy zich, met een klein getal van half-

gewapende kryghsknechten , na de

ftad Chalcis ; maer fcheepte , tegen de
aenkomfte van burgemeefter Achilius

na het eilant Tenedos over.en van daer

met zijne gemalin Euhea-, geboortigh

van Cbalcis , (welke hy aldaer , in zij-

nen ouderdom van vijftigh jaren, on-
langs tevooren getrouwe, en na het

eilant Euhea doen noemen had ) na
de ftad Ephefen , 'm klein Afie.

Toen burgemeefter Acilius te
Elu

Chalcis quam , ftonden alle de poor- ko

ten open : want Cbrifioteles , overfte° n'^

der ftad , van wegen koning Antio-J,'
1'

chus , was, op het naderen van Aei- Lis

lius , uit de ftad geweken. Voorts

wierden alle de fteden des eilants,

zonder flagh offtoot, aen de Romei-
nen overgegeven. Al het welk Aci-

lius, door den kolonel Markus Kato,

door wien het uitgevoert was , den

Roomfchen raet deed verwittigen.

Wanneer op het jaer acht en

tachentigh , voor des Zalighmakers

geboorte , Athenio , anders Ariflio , als

gezant door koning Mitbridates , uitpaul;

Afie aen d'Atbeners gezonden was ,
Pi"

verviel hy , door onweer, aen de ftad ^[^
Karyfius , op Euhea : derwaerts. d'A-

tbeners lange fchepen , en een ftoel

met zilvere voetftallen zonden,

om hem van daer te halen. By na het

grootfte gedeelte der burgery was

uitgelopen, om hem te ontfangen.

Na dees de vooghdyichap der

ftad bekomen had ,
pleeghde hy al-

daer
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1

daer cènè wrede regering en tieran- 1 Venetianen , de zake van Alexis ,

Lüb

todi

on

„dit

liCS

iilpp i

nye .- want hy deed zommigen, die de

zyde der Romeinen begunftighden

,

doden , en leverde andere aen ko-

ning Mithridatesovet:.

Vele inwoonders vluchten voor

zijne dwinglandye, en begaven zich

,

na Amifus , een Kolonye der Atheners

,

met der woon.

Des volgenden jaers wiert Me-

trofanes , door koning • Mithrïdates

,

met een grote maghtvankrygsvolk

gezonden , om het eilant £«£&*, en

de landen van Demetrias en Magnejia

,

die voor des konings parthye gruw-

den, te verwoeden.

Bryttius (piBrutius')Sura,gQ7.znï. van

Sentius , lantvooght van Macedonië

,

trok uit Macedonië , met fchepen

en weinige krygstroepen , en le-

verde Metrofanes op zee flagh. Na
een groot fchip , en een ander

klein, in den grontgeboort te heb-

j

föet

UI I

arch;

Griekfche keizer van Kon(lantinopolen,

(dochdieinzijneminderjarigheitvan

zijn rijk berooft was)'had op zich ge-

nomen te befchermen,wiert hy, na de
doot van dezen jongen keizer, tot

keizer van Konjlantinopolen enGrieken-

lant gekoren.

Na de doot van dezen Bondewijn

volgde zijn broeder Hendrik Boudewijn

in het rijk,die voornam(hetgeen zijn

broeder niet had kunnen uitwerken)

al het geen , dat de Grieken bezaten

en onder hun gewelt hadden , te

veroveren.

Na dit gedaen was , eifchten de
Venetianen , als die d'onkoften tot

dezen oorlogh verfchaft hadden

,

deel aen d'overwinningen te heb-

ben.

Marko Dandulo , een Venetiaen

;

kreegh Gallipolis , eene ftad aen de
ftraet van de Propontis gelegen. Mar-

ben , deed hy alle de fcheepsmaets,! ko Samito bemaghtighde d'eilanden

Negr;

ponte

ondei

d'Atl'.

ners,

Dion.

Onde

de

Griel

fche

kcize

ondet

deVt
net ia-

nen.

die op dezelve waren , doden , in het

gezicht van Metrofanes , die vervaert

de vlucht nam.

Navorft Archelaus,, een der velt-

overften van koning Mithridates ,

met zijne vloot by na de gehele zee

bemaghtight had , braghthyallede

eilanden Cykladen , en eenige ande-

re, binnen de uithoek Malea, (nu Capo

di Malio en S.Angelo geheten, )gelegen,

onder zijn gebiet. Hierop vielen ook
de fleden Eretrie en Chalcis , en dien-

volgens ganfch Eubea, op de zyde des

konings.

Toen heteilant Eubea , onder het

gebiet van d'Atheners weer gekomen
was, ontnam, op het vijfen twintigh-

ftejaar , voordes Zaïighmakers ge-

boorte , keizer Augujlus den Atheners

de ftad Eretrie , en het eilant .Egzwa,

uit oorzake zy Antonius , de Room-
fche Drieman , toegedaen waren.

Het eilant Negroponte quam na-

maels onder het gebiet der Griek-

fche keizers van Konjlantinopolen , wel-

ker laetfte , die het bezat , keizer

Alexis was. Zedert verviel het onder
de Venetianen : het welk by dezen
voorval ontftont.

Wanneer ontrent op het jaer

twalef hondert en twee , Boudewijn ,

Naxos, Paros ,Melos, enHerine. Danr
dido voornoemt maekte zich ook
meefter van een groot gedeelte der

eilanden cykladen. In hun gezelfchap

had zich ook zeker edelman van
Verone begeven , met name Raban,

of , gelijk anderen hem noemen >

Regnier of Reinier Karcerio , die zich

meefter en heer van den Euripus , en
van het eilant Negroponte maekte.

Andere veroverden d'eilanden van
Scyros , Scopelos , Scyathos , en Stali-

mene, eertyts Lemnos.

Midlerwyle floegen deKandianen^

of Kandiotten , inwoonders van het

eilant Kandia , tegen den ftaet van
Venetien aen het muiten : aen
wien dit eilant, door den Griekfchen

keizer Alexis , gegeven was. Die daer

van , om de Venetianen te begun-

ftigen , den Markgraef van Montfer-

rat berooft had , in verruiling te-

gen het koningrijk van Thejfalie.

Ter oorzake van dezen opftant

der Kandianen , zonden de Venetia-

nen een vloot van drie hondert fche-

pen , onder beleit van hunnen ad-

mirael Jakob Tripoli , in zee , die hun-

nen koers na het eilant Kandia na-

men.

Deze zeemaghten der Venetia-

graef van Vlaenderen , met byftant der nen braghten grote vervaertheir.

y ^ ea
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en fchrik ondef de koningjes , en

lieren van de nabygelegene landen

en eilanden. Waer over Raban Kar-

cerio het eilant Negroponte, uit vreze

van het door eige macht te kunnen

befchermen , aen de heerlij kye van
Venetien overgaf, en zich, en het

eilant haer onderworp , met aen
haer manfchap en hulde te doen.

Sabell.

Sanfovin

Verdier.

Eilant Eubea, ofNegronte, door de
Turken , onder keizer éAtfahornet

?
de tvvede

van dien naem, verovert.

OP 't jaer veertien hondert ze-

ventigh , ofeen en zeventigh ,

zoo andere willen , wiert de

ftad C'ha leis , anders Negroponte , door

den Turkfchen keizer Mahometh , de

twede van dien name, naeenbelegh

van dertigh dagen, ftormenderhand

verovert , en dienvolgens ook het

ganfeh eilant den Venetianen afgeno-

men : het welk zich aldus toedroegh.

Na de Turken, in het voorjaer,

deszelven jaers, hetftedeken Kocci-

no, op het eilant Lemnos, metver-

raffing ingenomen , vyantlijk uit-

geplondert , en , met het wegvoeren

der inwoonders, woeft gemaekt had-

den , quam op dat gerucht Jakob Ka-

nalis , die na Jakob Lauretan , tot ad-

mirael ter zee by de Venetianen ge-

koren was , van de ftad Negroponte,

met vier galeien aen het eilant Lem-

nos', maer keerde , na den neer-

laegh der Venetianen bezightight te

hebben £\vant de vyanden waren

reeds vertrokken ") weer na Negropon-

te. Aldaer vond hy zes galeien, die

onlangs uit de ftad Venetien , tot her-

ftellingh en vervulling van de vloot,

gezonden waren. Met deze en andere

oude galeien , ftak hy na Modon , eene

ftad van Morea , over.

Op fteun van die vloot , ten geta-

le van vijf en dertigh galeien, keer-

de hy na de ftad Chalets , met voor-

nemen en befluit van den vyant aen

te taften.

Midlerwylen kreegh hy op het

eilant Negroponte kuntfehap , hoe
hondert en meer Turkfche galeien

omtrent het eilant Tenedo lagen , en

dageliks die vloot aldaer met nieuwe
galeien en fchepen verfterktwierde.

Op dit gerucht fcheepte Kanalis

na het eilant Lemnos over, en van Lem-

nos na het eilant Imbros : alwaer hy,

in het landen , uit d'eilanders ver-

nam , dat de Turkfche vloot aen de
andere zyde van het eilant gekomen
was.Maer wanneer zy op Italiaenfch

het groot getal der fchepen niet

konden uitdrukken : (naerdiend'in-

woonders geen Italiaenfch , en niet

als de Griekfche tale verftonden ,

)

traghten zy , met het trekken by het

hairdes hoofts , d'ontallijkheid der

fchepen te bedieden en te kennen te

geven.

Hier op zond d'admirael Kana-

lis , Laurens Lauretan , met tien uit-

geleze galeien na den vyant toe,

met uitdrukkelijk bevel van de (le-

vens tegen hem aen te wenden , en
flag te leveren,indien hy vernam, dat

de vyant niet meer als zeftig galeien

fterk was : waerop Kanalis dan aen-

ftonts met d'overige vloot tot byftant

zou verfchynen en volgen. Maerby
aldien'er meer galeien waren $ dan

zou hy het vechten myden , en diep

inzeetefteken.

Laurens Lauretan zond Trancisks

Quirino , met een galei vooraf,

om 's vyants vloot van naby, zoo

veel des doenlijk ware , t'ontdek-

ken , die belaft was met zekere

fcheuten , uit grof gefchut , 's vyants

toeftant te verwittigen.

Na men dan , op het gegeven teken

van Quirino , kuntfehap van de gro-

te menighte van 's vyants vloot be-

komen had , ylde deVenetiaenfche

vloot te rugh te deizen , en diep in

zee te fteken.

De galeien , die voor uit getogen

waren, namen ook, na zy 's vyants

vloot in 't gezight gekregen had-

den, door middel van zeilen en rie-

men, zonder dralen , de vlucht.

Want als de Turken de galei , op

kuntfehap uitgezonden , en daerna

d'o-
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d'overige , die niet verre van daer

volgden , vernomen hadden ,.zonden

zy aenftonts tien galeien uit hunne

vloot , die de Venetiaenfche rloot

,

(welke door het vluchten, elk om
'tzeerfte, verftrooit was,) tot in den

nacht fel vervolghden. Kanalis liep

met vier galeien in de haven van Pa-

leocaflro.

Hier op namen de Turken , na

zy in denduifteren nacht deVene-

tianen verloren hadden , na het ei-

lant Scyros hunnen koers. Des uch-

tens vroegh quamen de Venetiaen-

fche galeien weer by een , en togen

ook met gezaemder maght na het ei-

lant Scyros.

De vyant was aen d'andere zijde

des eilants te lande geflapt , en be-

ftormde het ftedeken , dat op het

zelve lagh, met allen maght. Tegen

wien d'admirael Kanalis tien galeien

zond , die den zelven van naby niet

derfden aentaften , maer fchoten van

verre uit grof gefchut op hem , en

onthielden zich van het gevecht : uit

vreze van door het ontftaen van

een gevecht , en by komen van een

groter vloot, niet overrompelt te

worden. Het welk gewiffelij k ook al-

dus zou gefchiet zijn , indien eeni-

ger wijze het treffen van een gevecht

aengevangen was.

Van het eilant Scyros ftaken de

vyanden na het eilant Negroponte

over : alWaer zy ter eerfter aen-

komfte het ftedeken Stora, en daer na

het ftedeken Bafilikon veroverden:

die beide, na uitgeplondert te zijn,

in d'affche geleit wierden.

Van daer nam de Turkfche vloot

haren koers regelrecht na de ftad

Negroponte toe, om dezelve te verove-

ren.

De Venetiaenfche vloot begafhaer

van het eilant Scyros na Capo Martello ,

eeneplaetfe of uithoek op het zuid-

eind van Euhea gelegen.

Daer na zond d'admirael Kanalis

drie galeien vol lijftoght door het

kanael van Laureto , eer de vyant alle

plaetfen bezet had, in de ftad Negro-

pente: daer en boven waren dier op-

perhoofden belaft, totbefcherming

der ftad aldaer te blijven ; indien

d'overheden bevonden des nodigh te
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zijn. Na het ontladen van den lijf-

toght , wierden de galeien weer na

de vloot te rugh gezonden.

Niet lang daer na kreeg Johannes

Tbroniushevei, om met twee galeien

na de ftad Negr.oponte te varen: Maer
wanneer alle de wateren ontrent de

ftad door den vyant reeds bezet

waren, en een van de twee galeien,

op de welke hy zelf voer , door 's vy-

ants geichut doornagelfc was , zoo
wiert hy gedwongen te ruch te dei-

zen.

Ontrent denzevendèn van zomer-
maent, quam 's vyants vloot , fterk

drie of vier hondert zeilen, (waer on-

der honderten meer galeien waren,)

eerft onder de ftad Negroponte. Doch
als de Turken beftonden te lande te

flappen , wierden zy , door kloek

en dapperheit der ftedelingen en

krygsbezettelingen, gedwongen den
hertret na de fchepen te nemen.
Op den vijftienden verfcheen

de Turkfche keizer Mahomet zelf,

met een getal van hondert en

twintigh duizent zielen , door Bëè-

tie in aentoght : op wiens komfte
een fchipbrugh by de kapel van S.

Mark , ontrent duizent fchreden van
de ftad Negroponte , op den Euripus

geleit wiert : waer over de krijgs-

troepen op het eilant overgevoert
wierden , die de ftad met een knel-

lend beleg omringden.Ten dien einde

wierden op vele plaetfen grote ftornv

gevaerten opgerecht: waer van men
dagelix met ontallijke fcheuten op
de muuren beukte. Want men had
een getal van vijf en vijftig ftukken

gefchuts tegen de muuren geplant,

die een yzelijk en gevaerlijk gebalder

en gedonder langs de zeekuft baer-

den.

De Grote Heer had,tot oppervelt-

heer of Kapitein Baffa van dit lant

enwater-heir , zijnen groten Vizier

Machmut verkoren : dien andere

Omario , en eenige Ornaro Beko noe-

men.
De ftad was toen vol volks, en

bloeide in rijkdom en koophandel,

en had eene zeer fraeie burght. Zy
was te lande genoechzaem voorzien,

enallermeeft aen de zijde van de ha-

ven:en rontom omringt met muuren,
y y 3 to-



iel E U B E A.

torens en grachten : waer over elk
|
welgelegenfte van alle d'eilanden in

dezelve voor onverwinnelijk hield. d'Egee/che zee, door de Turken, tot

Te dien tijde gebood , van wegen
deVenetianen , over de ftad, alsop-

perhooft , Paulus Erizo of Erizzo:

als ook een kapitein generael , met
name Louys Galbo , en een Serjant ma-
jor Joait Baduaro. Zeker hopman Tho-

mas , eenSlavoon, ofvan Livorno ge-

boortig, die voorgenomen had , de

ftad te verraden.gebood over hondert

en vijftig Italiaenfche voetknechten.

Keizer Mahometh, die zoo licht de

ftad met gewelt niet zagh te dwin-

gen en veroveren , en bang voor een

lang belegh was , begon den ftede-

lingen zeer voordelige bedingen

voorteflaen, om hen tot overgift te

verplichten ; maer daer toe fchenen

zy gene ooren te hebben.

Dies Mahometh befloot een alge-

menen ftorm te water en te lande op
de ftad te wagen : doch debeftor-

mers wierden mannelijk by de bele-

gerden afgeflagen : desgelijx , na ver-

loop van weinige dagen , voor de

twede en derde male , met achterla-

ten van vele doden, die in de grach-

ten leggen bleven.

Maer ondertufTchen de ftad dus

te water en te lande beftreden wiert

,

ftak Kanalis met de Venetiaenfche

vloot, door gebrek van lyftoght, uit

de nabygelege zee van Negroponte , na

het eilant Kandia over , ( na by geval

eenige weinige 's vyants galeien ver-

delght waren) alvvaer hy vier da-

gen verbleef.

Jeronimo Molino , toen opperhooft

des eilants van wegen de Venetia-

nen , deed niet alleenlijk lyftoght

vervaerdigen , maer rufte in dien

korten tyt zeven koopvaerdyfche-
pen ren oorlogh toe.

Met deze fchepen , dus gezwint
toegeruft , en met de vloot , wel-

ke Kanalis , ten getale van vijf en der-

tigh galeien had , keerde hynad'ou-
de legb-plaetfe onder Negroponte*

OndertufTchen was het gerucht

van het belegh der ftad Negroponte te

Venetien gekomen , en had onder de
regering aldaer gene kleine zorgeen
vreze veroorzaekt.

Hetfcheen, 'ten zy men tijdelijk

byftant deed , dat het edelfte en

ongemeen groot nadeel van den
Staet van Venetien , zou t'onderge-

braght worden. Wel konden deVe-
netianen bevroeden , dat de Turk,
door die zege opgeblazen , dan trot-

zelijk italien zou kunnen befpringenj

dewyl hem niets meer in de weg
zou zijn , om zijn voornemen en
aenflagen te fluiten.

Derhalve zondmen aenftonts ga-

leien op galeien , zoo vele konden
vervaerdight worden , zonder op-
houden , tot byftant en ontzet der

ftad Chalcis , derwaerts.

Midlerwyle was d'Admirael Ka-
nalis , uit zijne legh-plaetfe vertrok-

ken , en had het met de gehele vloot

,

aen de engten van d'Euripus , ontrent

Laureto , gezet .- van waer men met
volle zeilen , voor wint en voor
ftroom , op den vyant toezette.

De belegerden waren nu , door
het geduurig waken en te waght ftaen

op de wallen, endooxdebeftormin-
gen, afgemat; want zy hadden reeds

,

byna den tyt van dertigh dagen,

den vyant en het belegh uitgeftaen

;

daer zy ondertufTchen ook van de
genen , die binnen de muurenzich
bevonden , niet veiligh waren $ de-

wyl hopman Thomas voornoemt

,

die over een uitgeleze troep van
hondert en vijftigh Italiaenfche

voetknechten , tot befcherming der

ftad
, gebood , van verraderye over-

tuight , en op bevel dermajeftraet,

die hem ontboden had , ter neer ge-

houwen wiert.

Men zeid dees Thomas , door zeer

vertrouwde tufTchen-boden , keizer

Mahomet tot dien velttoght zou ge-

raden en aengemoedight hebben:

en al van begin afbelooft had de ftad

te willen verraden , indien hy
hem het leven en den burgers de vry-

heid had willen fchenken. De kei-

zer had hem belooft alles te zul-

len geven , behalve het geen , hy
eifchte. Maer hy had niets tot loon,

als dit een eenigh geeifcht. Wan-
neer men dan het werk over en weer

,

door overlopers en overgefchote

brieven, aen pylen gebonden , ver-

handelde , wiert het zelve , door aen-

vvys
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wys van zeker meisken der ftad , de

majeftraet aengebraght ; want men

zeid , die meisken eenen van de brie-

ven , die , aen pylen gebonden , de

Turken na de wyk van dezen Sla-

voon fchoten , by geval zou gevon-

den hebben. Waer op de krygsbe-

zettihg , die in de onderhandeling

niet gedaght was , zoo geweldigh

tegen de burgery , welke van de ver-

raderye fcheen onderling verftant

te hebben , opftoof , dat de ftad by

naineenbloetbadzou geraekt zijn,

by aldien d'oproer, doorvoorzigh-

tigheit en kloek beleit van het op-

pèrhooft Paulo Erizo , niet geftilt was.

Na dees dan Hopman Thomas (voor

wien de burgers de wapenen hadden

opgenomen , als op wiens trouheit

zymeer, als op eenen van alle d'an-

derefchenen te (leunen en geruft te

zijn) onder fchyn bevredight had,

nam hy hem met zich termaeltijt,

maer deed hem over tafel doorfte-

ken, (om zijne begonne verrade-

rye geenen voortgang te doen ne-

men,) en het lijk ten venfter uithan-

gen.

In zij ne plaetfe wiert Florio de Nor-

done , ofNardoune , gekoren , om over

de vijf hondert Italiaenfche krygs-

knechten te gebieden. Maer dees

queet zich even trouloos , als zijn

voorzaet : want hy verftak zich des

nachts, op toelegh van keizer Ma-
hometh te verwittigen , en raden,

om zijn zvvaerfte gefchut tegen de

beurs -poortë (welke de zwakfte

oort der ftad was) aen te wenden
en planten. Dit deed ook Maho-

metb- Voorts wiert de muur , door

het fel beuken uit grof gefchut,

ter neergevelt : welker puinhopen,

door hare grote , de gracht tot de

hooghte van hare grontveften vul-

den. Hier door bezweek evenwel

den belegerden de moet niet, maer

zy herftelden , met een ongelofelij-

kenyver,debreuke, en zouden zich

ongetwyfelt verdedight hebben , had

d'admirael Kanalis zich in zijn opge-

leit ampt na behoren gequeten.

De belegerden , zijnde met zoo
vele rampen beftreden , voeden zich

noch , in het uitterfte gevaer , met
I een eenige hope ; te weten , dat
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de Venetiaenfclue vloot , met het

flopenderfcbipbrug,die over den Eu-
riptts door de Turken geflaghenwas

,

hen in hunnen noot te hulpe zou ko-
men , en byftant doen. Wanneer zy
dan alle hunne gedaghten daerover
lieten gaen , en daerna met tranen

in d'oogen verlangden ,- verfche-

nen fchielijk veertien galeien , en
twee koopvaerdyfehepen in het ge-

zigt der ftad , en in het midden
van het Kanael, met de welke d'Ad-
mirael Kanalis van het gros deryloot

voor uit gefteken was. Hier dooi?

ontftont in de ftad , onder de be-

legerden , een zeer grote kloek-

moedigheid Men riep en juigh-

te van de wallen zelfs , tot fchrik

der vyanden. Door dit onderling

gejuigli van ftemmen , wiert de

vyant fchielijk in zijn gemoedt ver-

flagen, en kon van verbaeftheit nau-

liks bedaren.

Men zeit keizer Mahometh , op
het verwittigen van de komfte der

vloot , begonnen had op vluchten

toe te leggen , en op een zeer vlugh

paert geftegen was , dat ten dien

einde gereedt ftont , om aenftonts

over de brugh , uit het eilant , op
het vaft lant van Be'ótie over te flap-

pen : want boven al was hy voor
het flopen der brugh bangh.

Ook zou hy vertrokken zijn, in-

dien Machmut , opperhooftvan/yf-

fiatifche zeekant , en een zeer ftryt-

baer man , hem dat niet afgeraden

had : met bybrengen , dat door
zijnvertrek de krygsknechten zou-
den vertzagen , en die , en de
vloot, ten zeiven tyde in het uitter-

fte gevaer gebraght worden. Maer
veel meer moft hy , indien hy na hem
luifteren wilde, deftadzelve, door
d'allerfelfte en fterkfte beftorming

befpringen, en dezelve den krygs-

knechten , tot een roof , beloven

,

en daer en boven grote belonin-

gen den geen aenbieden , die de

eerfte een van d'Ottomanfche vendels

zou op de wallen geplant hebben.

Dien raedt volghde keizer Ma-
hometh , en deed daer op aenftonts

zijne krygsknechten tot het laefte

gevecht herroepen, 's Vyants vloot

zakte metZonnen ondergang uit den

Eu-
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Euripus na de wallen der ftad toe. De I den hanteren. De vyant fchoot met*

fchichten op de belegerden , alsof
het hagelde : en beukte ten zelven
tyde geduurigh , met het losbran-

den van grof gefchut , op de muu-
renen bolwerken.

Daer by bevonden zich Ltonard

Kalvo , opperhooft der ftad , Johan~

Venetiaenfche galeien, die met den

admirael Kanalis voor d'andere voor

uit getogen waren,waren op duizent

fchreden nabydebrugh gekomen.

Dewyl nu de wint,zee en noot aen-

maenden , om op den vyant met den
zelven drift aen te vallen , met den

welken zy gekomen waren, zoo riep

elk toen, dat de tyt en gelegentheit,

om het werk uit te voeren , en ten

gewenfchten einde te brengen , nu

gekomen was-

Kanalis alleen wilde d'overige vloot

ingewaght hebben , welke by Po-

litika ten anker gezet lagh : 't zy
dat uit vreze gefchiedt, of dat den

kapiteinen aldus belaft was , zulks

zou men voor wis niet weten te zeg-

gen.

Kanalis befchuldighde geweldigh

het dralen en achterblyven van zijn

volk. Die zich by Kanalis bevonden ,

zeiden, dat het vertoeven en dralen

van den vyant aen te taften , niet

als fchel meryen bedrogh was.

Zekere Piceamanen,t\vee gebroeders

en Kandiamn , en opperhoofden van

een koopvaerdyichip , verzochten

luits keels , om op het gegeven te-

kemethunfchipuitte lopen , enóe
fchipbrugh , door kracht en gewelt

van het ichip , wanneer het door

wint en ftroom fel zou voort gedre-

ven zijn, teflopen: ofzouden , by
aldiendatzoo niet wilde gelukken,

lyfen leven,voor den ftaet van Vene-

tien, daer by opzetten.

Maer Kanalis verbood hen en an-

deren iet reukeloos te beftaen , en

beval hen allen ter plaetfe te blyven

leggen , daer zy waren : ter tyt toe

d'overige vloot daer by zou geko-

men zijn. Om dezelve af te halen,

wierdt de zoon vaneenen der Picea-

manen, en Dominiko Niger belaft , met
een berk tegen wint en ftroom fchie-

lijk te vertrekken.

Midlerwyle had de vyant de be-

legerden , met een zeer herden ftorm

te water en te lande , voor dagh be-

gonnen te beipringen , die , wanneer

zy hunne eige vloot vernamen ftilte

blyven leggen , moedeloos wierden,

en nauliks de wapenen , onder zulk

een gekrys en geroepdes vyants,kon-

nes Bondomerius , afgezant , en Paulo

Erizo , fchout dier ftad , en meer
andere welgeboorne mannen. Dier
zommigen de verweerders tot ftant-

vaftigheit vermaendemen andere wa-
ren bezig, om aen dien oorthulpe
en byftant te doen,daer zy de hunnen
in noot zagen. En alhoewel zoo ve-

le duizenden van vyanden onder de
wallen lagen , zoo wenden zy even-

wel d'oogen niet van die zijde , daer

des daegs de Venetiaenfche galeien

gezien waren.

d' Ellendige ftedelingen ftrekten

hunne handen rot die galeien uit,

en hieven hunne oogen ten hemek
Daerenboven ftaken zy,met den dag,

aen den top des torens zwarte ven-
dels uit, om hunnen tegenwoordigeti

noot aen de genen, die in d'Euripus la-

gen, bekent te maken, en hen, tot

byftant te doen , aen te moedigen.

De Turken vervingen clkanderen

in het beftormen met de dezelve

hitte en woede , met dewelke het des

nachts aengevangen was, en hielden

dat zonder ophouden , tot aen den

dageraet, uit. Dit beftormen had der

mate de belegerden afgemat, dat de

genen,. die aen de Beurspoorte Hon-
den, en door wonden , honger en wa-
ken , in den tij t van dertig dagen , af-

geflooft waren,omtrent ten twee uu-

ren in den morgenftont de muuren
verlieten, enden vyant ten befte ga-

ven. Na op dien oort de vyant aller-

eerft ingebroken,en binnen de wallen

gezien was , wierden aenftonts over

al de wallen verlaten.Toen wiert wijt

en zijd tegen burgers en krygsknech-

ten, met moorden en dootflaen, door

de gehele ftad gewoet. D 'overhe-

den quamen hier en daer , en d'een

opd'eene, en d'ander op een andere

plaetfe, te fneuvelen. Leonardus Kal'

vus wiert op de merkt, en de gezant

Bondimerius in het huis van Paulits An-

dreotius ter neer geljouwen. Paulo

Eriz»
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Erizo , en anders Paolo Erizzo , op-

perhoofc der ftad, die zich met de

zijnen op een vafte plaetfe hield

,

quam , op belofte van lijfgena, leven-

digh in handen van keizer Mahometh :

doch hy deed hem , tegen zijn woort,

midden door houwen , en dreefde

fpot met zijn belofte , zeggende be-

looft te hebben zijnen hals , en niet

zijnen buik te zullen verfchonen.

Alle jongelingen wierden , op

's keizers bevel , tot eenen toe ter

neer gehouwen , en op lijfftraf ver-

boden , iemant boven de twintigh

jaren out, by 't leven te behouden.

Daerna wiert tegen d'ellendige

burgers , en tegen andere , die zich

by ongeval aldaer bevonden , met

bewilliging en verlofdes keizers , ge-

woec Over al wiert een deerlijke

moort gebaert , zonder aenfchouw

van ftaet, waerdigheit, fexe ofouder-

dom. Maerde Grieken had de keizer

alle tot fiaven gemaekt. Zoo eenigen

zeggen, zou hy alle d'Italianen, die

aldaer bevonden wierden , doen do-

den hebben , met zommige te door

houwen , andere te (lenigen , of

i;
palafferen , en andere met andere

verfcheide en wrede wyze van ftraf-

5 fe te doden. De hoofden der gemat-

ften wierden op dope plaetfe van

: 5. Franciskus , voor het raethuis en

voor het huis van den Patriarch , by

! een opgehoopt , die aen vrouwen
en kinderen een deerlijk fchouwfpel

vertoonden. De lijken zelfs , die

overal verfpreit lagen , wierden in

de nabygelege Euripus geworpen,

om de lucht, door hunnen ftank , niet

te befmetten.

Men zeidtde dochter van het op-

perhobft der ftad , Paulo Erizzo , om
haere fchoonheit voor keizer Ma-

i hotneth gebraght wiert : welke hy
deed onthalzen , als zy tenbelieve

ivan hem niet wilde ftaen , om ont-

eert te worden.

Men zeid ook , dat vele vrouws-
perzonen, zoo getrouwde , alson-

,

n
getrouwde, zich als ftrytbare man-
nen, in maniere als Amazonen, ge-

queten hadden $ als hier uit blykt

,

dewyl dier vele onder de dode lij-

ken gevonden wierden.

By na ten zelven tyde , als de ftad
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verovert was , verfchenen de galei-

en , die d'zdmirael Kanalis had doen
halen , wanneer nu dezelve genen

dienft konden doen.

Maer wanneer die van de galeien

de Venetiaenfche vendels zagen af-

gehaelt , en door zekere anderete-

kenen het veroveren der ftad verna-

men , aenfchouvvden zy met grote

droevenis , en met tranen in d'oo-

gen , de wallen derïftad aen , en na-

men daerna , dewyl het verblyf al-

daer weinigh veiligh voor hen was,
hunnen koers te rüch.

Na het veroveren en verwoeden
der ftad Negroponte , dwaelde de Ve-
netiaenfche vloot , eenen tijtlang,

als balling 's lants , ftputelijk door
en tuffchen de naefte eilanden. Ein-

delijk keerde zy op de oude ree , en
wiert binnen zeer weinige dagen,

hoewel weinigh tydelijk , wonder-
lijk vergroot. Jacoh Venerio verfcheen

met vijf en twintigh koopvaerdy-
fchepen , ten oorlogh toegeruft.

Niet lang daerna quamen veer-

tien neb-fchepen , die van zeftien

galeien gevolght wierden : en na
die meer andere: zulks in 't kort,

een getal van hondert galeien zich

vertoonde. De koopvaerdy-fche-
pen , dewyl die zonder wint niet

konden voortkomen , zetten het

onder het eilant Cea , neffens het

eilant Negroponte , ten anker neer.

De galeien volghden 's vyants vloot,

met roof beladen , tot aen het ei-

lant Chio : want keizer Mahometh
was , naeene fterke krygsbezetting

in de ftad Negroponte gelaten te heb-

ben, met alle de krygstoepen te lan-

de , een weinigh tevoore , van het

eilant getogen.

Wanneer dan de Venetiaenfche

vloot aen Capo Maflicho, op de zuidzy-

de van het eilant Chio gelegen , ge-

komen was , kreegh zy 's vyants

vloot in 't gezight : alwaer d'admi-

rael Kanalis , om zich geen meer
nijdtop den hals te halen , byaldien

het gevecht qualijk uitviel , d'op-

perhoofden der galeien aen boort

deed komen , en de zake met hen
in beraetflaging braght : te weten,

of het hen zou dunken , dienftigh

voor den ftaet van Venetien te zijn

,

z om
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om ten dien dage met den vy-

ant te vechten. Wanneer aldaer de

gevoelens tot vechten begonnen te

wyfelen , verzoght hy , en kreeg ook

van elk zijn gevoelen in fchrift, ten

einde men namaels zou kunnen we-

ten, welk toeneen ieders gevoelen

was geweeft. Dewijl dan vele ge-

voelden , dat men den ftaet in

opentlijk gevaer niet behoorde te

brengen, keerde de vloot, zonder

eenigh geveght te wagen , weer na

het eilant Cea.

Men zeidt, dat de Turken, zoo dra

zy de Venetiaenfche galeien ontrent

het eilant Chio in 't gezight kregen,

aenftontsna devlugt hadden begon-

nen om te zien: want het ftont by

hen vaft befloten , om de fchaers-

heit van krygstroepen , geenzins

flagh te leveren : waer over eenige

in de fnelfte galeien , met voornemen
van te vluchten, overgetreden wa-

ren : andere hadden befloten de fche-

pen te verlaten , en aen 't naefte ftrant

te zwemmen , zoo dra de Venetiae-

b ë a:

rijke vloot van fchepen weerom
gebraght hadden.

Men hout, dat in hetbelegh, ge-

duurende den tijt van dertig dagen,

over de vijf en twintigh duizent

Turken gefneuvelt waren : hoewel
andere , uit belijdenis der Turken
zelfs , het getal op veertigh duizent

begroten.

Ondertuflchen veroorzaakte het

veroveren der ftad Negroponte , wan-
neer de tijding daer van te Venetien

quam, zulken rou en droefheit aldaer

onder groten en kleinen , en onder
denraetenalleftedelingen, datnau-

lix om ai , wat van wegen de Venetia-

nen verloren was , eenigh groter

droefheit had kunnen gemaekt wor-
den. Elk riep en fchreeuwde de ge-

hele ftad door , dat die neerlaegh niet

alleenlik , tot ondergang van den Ve-
netiaenfchen ftaet , maer ook tot on-
dergang van ganfch Italië gedeegh.

Wat eilant , zeiden zy, wat Euripus

,

welke zee-engten zouden meer o-
verfchieten ) die d'aenflagen van den

nen zich flagh-vaerdigh zouden ge- 1 Turk zouden kunnen fluiten. Nu
tnaekt hebben.Maer wanneer zy ver

namen , dat de Venetiaenfche vloot

van daer vertrokken was , ftaken zy
aenftonts van het eilant Chio na het

eilant Lesbos over, om de fchepen met

bootsvolk te bemannen. Van Lesbos

voeren zy na den Hellefpmt ; doch

v reefden grotelix , ofde Venetiaenfe

vloot ook by het eilant Tenedos mogt
gekomen zijn, en zy aldaer tegen wil

en dank gedwongen zouden wor-
den flaeghs te raken. Maer als zy
door fchepen , op kuntfchap uit-

gezonden , geen onraet vernamen,

voeren zy met wonderlijke gezwint-

heit voorby het eilant Tenedos , en

quamen met groot gejuigh' door den
Helle/pont in veilige haven.

Men zeidt , d' admirael der

Turkfche vloot, na het varen door
d' engten van de Hellefpont , tot

zijn volk meteen vrolijk gelaet zou
gezeit hebben : dat zy genoech-

zaem ter gafte van de Venetianen

ontfangen waren , die hen van Te-

nedos na het eilant Negroponte, 'm 't ko-

men verZelfchapt hadden , en ge-

volgt waren, en van het zelve eilant

tot aen het eilant Chio , met een tal-

zou hy , zoo dikwils hem lufte en
geliefde, met een fnap tot in Italië

kunnen overvaren. Dit was, zei-

den zy , door hun eige en door on-
achtzaemheit van andere veroor-.

zaekt i die , daer zy tijdelijk den
brant , om dien uit te blufichen , had-

den kunnen tegen gaen , door onder-

linge haet en gierigheit niet gewilt

hadden. Daer en boven berouwde
en fchaemde het hen , dat aen d'al-

lertroufte«ftad, door haer eige volk.in

het belegeren en beftormen , geen by-

ftant gedaen was. Dies zy alle uit

eenen mont hunnen haet op de vloot

uitfpogen , en op den admirael KaM'
lis zelven geladen hadden. Waer
over by den raet befloten wiert , hem
van zijne zeevooghdyfchap af te

zetten, en op t'ontbieden , om reden

te geven, waer om hy den beleger-

den genen byftant gedaen had.

Wanneer de vloot der Venetianen

vele dagen onder het eilant Cea gele-

gen had, raetpleegden d' admirael

Kanalis en andere opperhoofden der

vloot, over hetfchielijkbefpringen

der ftad Negroponte , en vonden raet-

zaem een kans te wagen , of de ftad

door
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door eén fchielijken aenval en ver-

ralïing weer zou kunnen ingenomen

worden. Zy waren dan onder eikan-

deren eens geworden, dat Jobannes

Tbromis, Nikolaes Molkw, tnFrederik

Juftiniaiw , mer negen galeien, waö-

neer zy de vloot , uit den Euripus

na de ftad toegevoert , gezien had-

den , van d' andere zijde te lande

zouden flappen , endefladfchidijk

overvallen. Maer die te lande de

ftad Negroponte zouden beftormen,

waren een weinig te haefligh: want

zijnde tevroegh op den vyantinge-

valicn,wierden overdetweehóndert,

door de meenigte der Turken, om-
i ringt, en in een oogenblik tijts ter

neer gematfl. Waer onder Jobannes

Thronus was , een kloek en hant-

i vaerdig man , en die in dat gevegt,

alhoewel met ongelijke krachten ge-

• (treden wiert ,
gene onvermaerde

daden verrichte.

Andere, die op ftrant geflapt vva-

' ren , en door den nederlaegh van de

hunnen verflagen ftonden , namen

met angfl d« vlucht te baet , en be-

gaven zich weer in de fchepen.

Zijnde d'aenflagh aldus onver-
' richter zake uitgevallen , week de

vloot na de ftad Aulis , in Be'ótie , vijf-

tien hondert fchreden van de ftad

1 Negroponte gelegen.

Ten zelven dage, kort voor Zon-
' nen ondergang , quam aldaer Petro

Mocenigo met drie galeien aenlanden.

Zoo dra d'admirael Kanalis hem in

i 't gezicht kreeg, trad hy in eene berk

over, en voer hem gez wint tegen.

Na het afleggen van onderlinge
! groetenis, onderrichte Kanalis hem ,

; wat hy toen in den zin had , en zei-
' de, een zeer fterke vloot by een ge-

braght te hebben , omdeflad Negro-

v
-

fonte weer in te nemen $ dewijl hy
1 gehoopt had, dezelve te herkrijgen

*

: indien hy langer het gebietoverde

vloot gehad had. Maer hy flelde het

evenwel niet buiten hope , noch
twijfelde,of 't zou zekerlijk gefchie-

den, dat de nieuwe vlootheer, het

geen hy zelf, door het afzetten uit

;
zijn ampt , niet kon volvoeren , door

i zijne vroom en dapperheit, nu alles

daer. toe gereetwas , lichtelijk zou
tikwerken,

*9$
WelgeJproken,zeide Mocenigo daér öp=

Maer indien 'er eenige hope is,vaert gy lie-

ver dan ook voort , om de ftad weerom té

krijgen. Want wat my belangt , het is zoo

verre vari daer, dat ik, om die oorzake, ee*

nig algemeen voordeel zóu willen beletten,

maer zal 'ten tegendele veel liever my aen u

gewilliglijkjn luiken hoogwigtigen aenflagi,

tot makker en gezelnoot , toe voegen.

Maer Mocenigo had geenzins iri

den zin , een belegh , onlangs zoo»

ongelukkigh ondernomen , tot na-

deel van den Staet en zijnen naem^
weer in 'twerkteftellen. Dies voer

hymetdevlootnaiWor^, om aldaer:

t'overvvinteren.

Wanneer Kanalis te Venetien quam
,'

wiert hy, over zijn quaetbeleit, meè
zijn ganfch huisgezin , voor eeuwig,

door den raet gebannen , en begaf

Zich na Porto Gruaro , ëen ftede-

ken van Frioul of Friuli , ontrent
twalef Duitfche mijlen van Venetien

gelegen : alvvaer hy het overfchot
zijns levens met de jaght en letteren

overbraght. Hy was een wonder
welfprekend man , en Ook met een
heerfchende ftemmigbeit begaeft.

Midlerwijle Mocenigo in Mored
winterlage hield , deed hy de fche-

pen vermaken, en zond eenige lui-

den rontom aen de eilanden der Egeé~

fche zee , die de gemoeden der Grie-

ken, door den ondergang van Negro-

ponte ter neer geflagen , zouden doen
ltantvaflig blijven.

Het veroveren van Negroponte had
alle Italiaenfchevorflen doen opwa-
ken,en inzonderheit keizer Ferdinand

zelf, die derwaerts tien fchepen ±

onder beleit van Richarenfius , uit Apu*-

lie of Kapitanata , een lantfchap vari

Italië, zond, om, na goeddunken
van den Venetiaenfchen admirael,

tegen de Turken t'oorlogen : want
dewijl hy zag , dat de gehele zeekuft

van Kapitanata en van Kalabrie , nu
Terra d'Otranto genoemt , voor het
beledigen der Turken opender flont *

begon hy meer en meer voor dies

gelukkige voortgangen te gruwen.
Keizer Mahornetb daer en tegen *

uit vreze van door een zwaren oor-

log overvallen te worden, indien de
Kriftenenvorflen, uitfpijt over 't af-

| handig maken van Negroponte , met de
z 2, Ve~
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Venetianen t'famenfpanden , befloot

een proef te doen , of hy met de

Venetianen een vrede zou kunnen

treffen. Ten welken einde verfchei-

de gezanten vande Kriften vorften,en

van den Paus te Konflantinopolen ver-

fchenen .- maer deze vredehandel liep

vruchteloos af, door het voordel-

len van onbehaeghelijke bedingen,

ter weer zijde.

Hier op zonden de Venetianen,

aen den Paus en keizer Ferdinand

gezanten , met verzoek van tegen

den Turk , de gemene erf-vyant

,

den naeften zomer zich ten oorlog

te willen vervaerdigen.

Mocenigo vermaende ook den ko-

ning van Cyprus,en den GrootMeefter

van Rhodits, by brieve, tot het zamen-
fpannen van hunne krachten tegen

de Turken. Hy zelf ondertuffchen

deed d'Egeefche eilanden aen,en trag-

te alle d eilanders, door zijne tegen-

woordigheit , aen te moedigen , en

een hert in 'c lijf te fpreken.

Hy keerde eindelijk weer na Mo-
rea : en lag aldaer, want de winter

was noch niet ten einde gelopen ,

eenige dagen ter ree.

Eubea
aertbe-

ving oiv

derwor-

pen.

Strab.

Strab.

Scrab.

Wanneer nu een fterk gerucht,

nopende 's vyants vloot, liep , als

of keizer Mahometh , om het eilant

Lemnos in bezit te nemen , dertigh

galeien had doen toerullen , ftak Mo-
cenigo uit zijne winterlage in zee , en

begaf zich met de gehele vloot na

het eilant Lemnos. Maer hy bevond
aldaer het gerucht valfch te zijn, dat

van 's vyants komfte tot aen Morea
fterk gelopen had. Maer om niette

fchijnen vergeefs gekomen te zijn,

deed hy het ftedeken Koccino op Lem-

nos, dat reeds door aertbevingh ge-

davert had, en.methetterneerftor-

tender muuren, byna woed gewor-
den, en kort te vore door de Turken
van iriwoonders ontbloot was, voor

een groot gedeelte herftellen, en de

krijgsknechten , die hy met zich uit

Morea gebracht had , tot bezetting

daer in leggen. Daer na keerde hy
weer na Morea.

In dezer wijze wort het verove- 3

ren der ftad Chalcis of Negroponte by
de volgende fchrij vers verhaelt.- als

Cujpianns, Dornaiv. Leunclavius,Machia-
\

vel, Verdier, Baudier, Sayifovino, Sabel-

licus, en meer andere.

*

Aertbevingen , Gewaflen , Dieren ,

Berghwerken 5cc. van het eilant Eubea
of ISlegroponts

.

G Anfch Enbea is aertbeving on-

derworpen, enallermeeftaen

de zeeftrate , na den Euripus toe ,

en ontfangt onderaertfche winden.

Men zeidt door zoodanigen toeval

een e ftad , ook Eubea , als het ei-

lant, geheten,by ouds verzonken zy.

Eertijts was veel van d'uithoek

Ceneam, door aertbeving , verzon-
ken : en de warme baden in de ftad

Edepfus , na zy drie dagen opgehou-
den hadden , vloeiden weer om, en

borilen met andere bronnen uit.

De muur der ftad Oreumaen zee,

en de huizen , ten getale van zeven
hondert , ftorten ter neer.

Wanneer in oude tijden ganfch Sy-

rië en eenige van d'eilanden Cykladen

,

door aertbeving geplaeght wierden

,

tbnfa , ( welker air of hooftbron in

Chalcis was ) verftopt wierden , die

na vele dagen met een anderen mont
ontfprongen. Het eilant hielt ook

niet eer op by delen bewogen te

worden , voor eene klove der aer-

de , op de vlakte Lelantus ,
geopent

wert.

Boven Chalcis leit het velt of de St

vlakte Lelantus, en is alzoo na eene ri-

viere van een zelven name genoemt:

waer op opborrelingen of uitwerp-

felen van warme wateren zijn, zeer

heilzaem tot genezing van ziekten:

welke ook Kornelis Sylla , veltheer

der Romeinen, gebruikt heeft. Ho-

meer gedenkt ook deze velden in zijn

lofzang.

Plinins noemt deze warme wate-

vviert ook Eubea daer door zoodanig ren Ellopien.

getroffen , dat de bronnen yan Are- \ Ontrent op het jaer vier hondert Th7<t'

en
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endertigh, voor des Zalighmakers

geboorte , ontftonden op het eilant

Eiibea , by Orobien , aertbevingen.

De zee nam, in het te rueh lopen,

een gedeelte van het lant, dat te vore

daer was, mee vvegh , en overftroom-

de een gedeelte der ftad: diesaldaer

toen zee was , daer te vore lant.

Alledemenfchen, die met vluchten

op de hoogten te vore niet konden

geraken , verdronken. Het een ge-

deelte van het lantverdfonk, en het

ander wiert lager.

Diergelijke aertbeving ontftont

aen het eilant Atalante bya'Opuntifche

lokren.

Aen de noordzijde fchijnt het ei-

lant Eubea uitgehok , en met klip-

pen bezet te zijn: waerom die oor-

den , by d'ouden , de holten van Eu-

bea genoemt wierden- Op of tegen

deze klippen leed de vloot van den

Perfifchen koning Xerxes fchipbreu-

ke, in het varen om het eilant. Ter
oorzake miflchien van deze holten is

het eilant veel malen aertbeving on-

derworpen.

Het eilant Negroponte heeft vele

bolTchen, die hout verfchaffen , dat

inzonderheit tot den opbouw van
galeien en andere fchepen dienftigh

is : waer van de Turken zich grote-

lix dienen.

Zoo Plinius fchrijft , zouden de

denne of mafte bomen op Eubea tak-

kig en krom zijn, en lichtelijk ver-

rotren.

Het eilant is ook rijk van veel tam
€n wilt vee. Geen vee , zoo men het

fchrijven van Plinius geloven mag,
heeft inde ftad C'halcis van Eubea gal.

Hetis vruchtbaervankoorn, wijn,

en oly : en heeft goet broot , inzon-

derheit befchuit. Over welke vrucht-

baerheit Homeer het eilant Eubea mif-

fchien het Heiligh Eubea noemt.

Op Eubea waeidt of zweefdt een

byzonderewint, Ohmpias genoemt.
Op Eubea zijn yzer- en koper-

mijnen : wTant d'Eubeërs waren de
befte yzerwerkers en koperflagers.

By of in de ftad Edetfus zou (als ze-

ker Epafroditus by Stephanus getuigt)

allereerft het koper gevonden zijn,

en aldaer zouden de * Kureten d'eer-

fte het koper bearbeit of aengetogen

E A. iSl

hebben , die met Jupijn gekomen wa-
ren , en door hem namaels tot be-

waerders van het eilant en den tem-
pel van Juno aldaer gelaten wierden.

Volgens fchrijven van Strabo zou
al by zijnen tijt zeker wonderlijk

metael , dat nergens als op Eubea
viel , en uit een ruengfel van ko-
per en yzer beftont

, gemangek
hebben.

Men had 'er ook verfcheide rnij- S:rabi

,
nen of groeven van marmer , inzon-

derheit by de ftad Karyflus : alwaer
eene vermaerde fteen-mijn was, en

zeer treffelijke marmer uitgehouwe
wiert : waer van brave kolommen

,

de Karyftifche Kolommen , na de ftad

Karyflos genoemt, gemaekt wierden.

By of ontrent de ftad Karyflus , (als

ook veel op het eilant Cyprus) groeit

of valt (volgens fchrijven van Stra-

bo') zeker fteen, die gekaert en ge-

fponnen kan worden : zuix daer ook
hantdoeken van gemaekt wierden.

Wanneer die vuil gemaekt waren,
wierden zy in het vuur gefmeten,

en daer door gezuivert of geioutert

:

op een zelve wijze als het vuile lin-

nen, door het waffchen, met water.

Deze fteen , na de ftad Karyflus,

doorgaens de fteen van Karyflus , of
de Karyfiifche fleen by eenige fchrij-

vers genoemt, is een en dezelve met
dien fteen , welken andere oude
Griekfche en Latijnlche fchrijvers,

als Theophraftus , Diofcorides en Plinius^

amiantus noemen : als duidelijk uit

het volgend fchrijven van zekeren
aelouden Griekfchen fchrijver Apol-

lonius Difcolus blijkt : daer hy zeidt;

Die fleen groeit in Karyflus , waer van

hy ook den naem bekomen heeft. Maer
hy valt overvloedelijk veel op Cyprus, on-

der de rotfen , op de linke zijde van £/-

meum , waer langs men van de ftad Ge-

randrum na de ftad Solos gaet.

Een diergelijkvlafch, als de dra-

den of garen van dezen Karyflifehen

of Amiant-fieen , wort by Plinius be-

fchreven.- doch dat vlafch zou, als

ander vlafch groeien, in dewoeftij-

nen van indien : als blijkt uit zijn

volgend fchrijven.

Ook is'er vlafch gevonden , dat door

het vuur niet verteirt wort. Men noemt

dat levendigh vlafch : en tpy hebben daer

z 3 van
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brandende op de haert-

fleden van gaftmalen , gezien ; die, na het

uitbranden der vuiligheden door het vuur,

helderder gemaekt wierden , als zy door

het water konden worden. Daer van zijn de

lijkrokken der koningen gemaekt , die de

verbrande floffe des lijks van d'overige

ajfche fcheiden.

Het groeit in de woeflijnen van Indien,

die door deZonne verbrant zijn , entuf-

jchenyzelijke [langen , alwaer gene flagh-

regens vallen , en het gewent door het

branden te leven. Het wort zelden ge-

vonden , en is quaet , om de kortheit , te

weven.

Het Urosverwigh, en wort glinflerend

door het vuur. Wanneer het gevonden is,

magh het in waerdye tegen uit/lekende

peerlen op. Het wort van de Grieken, na

de daet van de natuur , (Lino)i) Asbefiinon

qenoemt: dat onuitblujfchelijk vlasgezeit

is. Zoo Anaxilans fchrijft, wort een boom,

met het linnen van dat vlafch omgeven,

met dove /lagen , en die nietgehoort wor-

den , gebeukt. Dies aen dit vlafch de

heerlijkheit ( dat is de voorrangh of uit-

jlek boven alle andere vlajjchen^ op den

gehelen aertbodem toekomt.

Eenige , als Matthiolus , houden

den Karyftifchen feen of Amiant-fleen

voor een den zelven met het kre-

vel-kruic of pluim-aluin , dat op
Franfch in een zelven zin alun dealu-

en op Italiaenfch alumedi piuma,me
genoemtwort. Welke pluim-aluin,

volgens Brafavolus en Agricola , by
d'ouden op Latijn ook alumen fciffile

,

dat is, fchilffer-aluin, en op Griekfch

fchijlis en ook Trichitis , dat is hairigh,

genoemtwertj dewijl zy tot haircn

maer die verteirt evenwel door het
vuur allengs : het welk de Amianu

fteen niet doet. Doch de pluim-aluin

is evenwel den Amiant-fleen gelijk:

waer om zy ook by de meeften met
dien verwert wort.

Desgelijx fchrijft Diofcorides , dat

d'amiant- fteen wel met de fchilf-

fer-aluin gelijk zy ; maer evenwel
door het vuur niet verbrant werde.

Ook beveftighthy, dat alle aluinen,

in maniere als koperroot, door het

vuur verbrant worden.Plinius getuigt

mee, dat d'amiant- fteen d'aluin

gelijk is. Kardanus fchijnt ook den

amiant- fteen van de pluim-aluin,^

t' onderfcheiden ; alhoewel hy de
pluim-aluin eene kracht van het vuur

teweerftaen , even als den amiant-

fteen , toefchrijft $ als uit zijn vol-

gend fchrijven blijkt:

De pluim-aluin is uithetgeflaghtw
der zappen : zy beftaet uitaertagh-oai

tigedelen ,• en hier om verwekt zy,°P :ö

wanneerze los gewreven is , en op k"|jl

het bed geftroitwort , een gedurige lm pt

jeukte : want zy heeft fcherpe en fte-*at

kende delen,

By aldien van dezelve aluin lem-

metten gemaekt worden, zoobrant
die niet : maer de oly wortgeduu-
rig verteirt,doch de lemmetten zelfs

blijven. Dit is byna gemeen aen alle

geflaghten of foorten van korftigen

fteen : want ook in Eisleben druipt

uiteenvunrfteen, en ook uit een an-

deren fchilfferfteen , wanneer die in

den gloet van een houtftapel gefme-

ten is , een groene zap , dat , na

het vuur uitgeblufcht is , ftolt, en

wc

kan uitgetrokken worden -.gelijk de-
f

na het vuur niet meer luiftert , of

zelve hierom pluim-aluin genoemt daer door niet verteirt wort.

wort, dewijl dehairen, wanneerze

gebroken wort , alspluimen of veren

lchijnen te zijn.

Andere daer en tegen, als Matthio-

lus , maken de pluim en fchilffer-

aluin tot twee verfcheide aluiaen.

En alhoewel Matthiolus den Karyfti-

fchen of amiant -fteen voor een en

den zelven met de pluim-aluin

hout, zoo onderfcheiden nochtans

Brafavolus en Agrikola den amiant of

Karyflifchen fteen van de pluim-aluin.

Wel ontvonkt ofontvlamt de pluim-

aluin ook, en wort niet verbrant,

Aldus beveftight ook Agrikola 1

dat hy te Rome tafelakens , en te Vere-

berg, in Bohemen,h3.ntdoeken van den

amiant-fteen gemaekt gezien heb-

be: die niet door water; maer door Agi^

het vuur uitgewifcht wierden. Ook
worden in Boldekrana, uiteenfchil-

ferigen zeilfteen , zilver en lootver-

wige tafelen gemaekt, die door het

vuur geloutert , en nietgefchondea

worden. Maer uit het dunfte gedeel-

te worden lemmetten of pitten in

de lampen gemaekt.

Ditzaliemant ongeloofelij k dun-

ken
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ken te zijn: hetwelk nochtans niet

alleenlijk waer is , maer ook noot-

wendigh moet volgen , en lichtelijk

uit te vinden is : wantdewylbyna

alle ftenen het vuur , inzonderheit

dat niet langduurigh is , wederftaen,

zoo kunnen de fchilferige (tenen

merendeels, van wege de draden, ge-

fponnen worden.

By aldien men dan eene ftoffe,

welke reeds tegen het vuur kan

,

fpint , zoo kan men daer van ook
kleden, als tafelakens , zervetten,

en lemmetten , die het vuur niet

onderwarigh zijn , lichtelijk ma-

ken : want al dat kan gefponnen

,

kan ook geweven worden. Waerom
niet alleeniijkuit vlafchen hennip;

maer ook uit fchorffen en baften

van bomen , kleden kunnen ge-

weven worden. Want al Wat uit-

rekkelij k of uithaellijkenuitraeffè-

lijk is, dat kan men fpinnen, en dien-

volgens weven. Al wat nu uit een

taie, engeenzinsbrofïe, voght be-

ftaet , is uitrekkelij k of uitraeffelij k.

Maer in de pluim-aluin is zoo veel

zaps niet , dat die kan gefpon-

nen worden. Dus verre uit Kardanus.

Uit welk fchrijven van Kardanus

blijkt , dat d'amiant-fteen van de

pluim-aluin verfchille $ eri ook de

pluim-aluin , even als d'amiant-

fteen, het vuur wederfta.

Dies behoeft men (voegt'er Kar-

danus op} het voor geen mirakel te

houden, dat een houte toren,tegen 't

inwerpen van het vuur , onverderffe-

lijk ofongefchonden gebleven zy,die

met ditflag van aluin beftrooit Was.

Ook heeft men (zoo SimonMajo-

lus verhaelt,) bevonden, dat een hou-

te rijsje of takje , in het vuur gewor-

pen , niet verbrant noch ontvonkt

zy geworden ; dewijl het met aluin

beftreken was ; naerdien aluin alleen

alle dingen tegen liet vuur be-

fchermt : want d'aluin gedoogt niet

alleenlijk geen vuur , maer blufcht

ook by wijle hetontfteken vuur uit:

ja d'aluin wort byna alleen nootza-

gelijk , om eenig vuur uit te bluf-

fchen,vereifcht.

Wanner Sylla , Roomfche velt-

heer , Pireus , de haven of voorftad

?an Athernn , beftormde , en Arche*

E A. ïSf
lans, veltoverfte van koning Mithri-

dates , eenen toren , die tot befcher-

minggebouwtwas, uit die ftad ver-

dedigde, kon dezelve toren, wanneer
die van alle kanten met vuur omge-
ven was,nietinbrantgeftoken noch
verbrant worden ; dewijl Archelaus

dien met aluin beftreken had. Dus
verre uit Majolus. .

Warelijkeen wonderlijk werk, en
niet wel te verftaen. Doch men zou
kunnen geloven , dat Majelus hier

door de aluin den amiant-fteen ver-

ftaen hebbe, dien hy evenwel, na de

wijze van zómmige, metdenpluim-
aluim verwert : of dat hy van de

pluim-aluin fpreekt : en dan is het

niet ongeloofelij k, het geen hybe-
veftigt: dewijl ook die aluin tegen

het vuur veilig, of daer voorbevrijt

is , volgens Kardanus.

Zoo ijidorus fchrijft, is d'amiant-

fteen alzoo by d'ouden genoemt , de-
wijl het kleet , dat daer van gewe-
ven was, het vuur weerftaet , en op
het vuur gefmeten niet brant , maer
door het aennemenvan glans blinken-

der wort. Hy is de fchilfer ofpluim-
aluin gelijk , en wederftaet alle beto-

veringen, inzonderheit die van tove-

naers. Welke laefte woorden lfido-

rus uit Plinius fchynt genomen te

hebben , die in een zelvert zin al-

dus fchryft. De amiantus is de aluin

gelijk , en verheft niet door het vuur.

Dees weder^aet alle toverden , inzon-

derheit die van magen of tovenaers.

Defgelijks fchryft ook Diofcorides

,

daer hy zeidt . Op Cyprus valt een/leen ,•

die de fchilfer offluim-aluin gelijkt. 7.y

maken daer kleden (of webben) van , die,

een wonder om te zien! in het vuurgewor-

pen zijnde , wel ontvonken ofontfteken wor-

denen vlam geven , maer verliezen in ge-

nen dele in het vuur, en worden door dien

brant blinkerder. Te weten het is den
amiant eigen, dat die, in het vuur ge-

worpen zijnde, niet verbrande.

Brafavolus , Zanardus , Mylius , Kau-

ftnus , en meer andere fchryven den
zelven amiant-fteen die eigenfchap

toe, te weten, dat de kleden, daer

van geweven , niet verbranden ,

maer helderder en blinkerder wor-
den.

Zoo Phiarchus fchryft , die zois

niet
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niet lang voor zijnen tyt de Karysti- 1

fcherotze (alzoobyhem genaemt)

te gelijk met het marnier , geman-

gelt hebben , zekere zaghte fcheer-

gareus, en als zekere ftene draden

voort te brengen. Ja nauliks liepen

toen meer eenige dunne vezelen , en

alshoofthairenvandie doffe , door

de metalen.

Wel zagh men toen noch hant-

doeken , netten , vrouwen hooftdoe-

ken, en kleden, die van deze dof-

fe gemaekt waren , ennietverbran-j

den , wanneerze , vuil geworden

zijnde , in 't vuur gefmeten wer-

den , maer kregen hunnen glans en

luider weerom. Dus verre uit Plittar-

chus.

Zeker aeloude Egyptifche kun-

denaer Kallimacbus ,
(die onder Pto-

lemeus Filadelfus , tot aen Ptolemeus

Euergetes , beide koningen van Egyp-

ten , geleeft heeft, ) had in een goude

lampe met olye opgevult , die hy

gemaekt , en aen Minerva toege-

wydt had , een lemmet of pit van

Karystifch vlafch geleit , dat een

ganfch ront jaer , tot aen den zel-

ven dagh des volgenden jaers , bleef

branden : want dit vlafch alleen kon

door den brant niet verteirt wor-

den.

Noch heden heeft men, in het kei-

zerrijk van Sina , dufdanige onver-

brantzame kleden ofdoeken, alsby

d'oude fchryvers gedaght worden.

'tZydie van diergelijken amiant of

Karystifchen fteen, of van dufdanigh

onverbrant vlafch ( dat Plinüis melt

)

gemaekt zijn. Gelijk ook eenige

itukken van die kleden , des verleden

jaers zedien hondert vier en rachen-

tighuit Sina , door zekeren geleer-

den jefuit P. Koupiet , ( die zich ruim

dertigh jaren, tot voortplanting van

het Roomfch geloof , in verfcheide

geweden van Sina opgehouden had )
herwaerts overgebraght , en hier ter

deden door den zelvenaen my ver-

toont zijn.

De Sinefen dienen zich van deze

kleden, in velerlei gebruik , en on-

der andere , in plaetfe van zervet-

ten , hantdoeken , en vaetdoeken.

Wanneer die vuil en fmeerigh ge-

maekt zijn , wordenze door den

E A.

gloet des vuurs weer gezuivert en
geloutert : zonder in het minde ge-

deelte te verbranden. Gelijk ik ook
dezelve Sineefche kleden in het vuur

heb zienfmyten , en in de vlam van
de keers houden , zonder in het

minde van de doffe , fchoon gloeiend

geworden , iet te verliezen.

Men vind evenwel nu noch duk-
ken en brokken van dezen amianc

of karystifchen deen , gelijk noch
een duk daer van by my berud,

doorgifte van den edelen, manhaf-
ten en drytbaren zeehelt, de Heer
Schout by nacht, Gilles Schei, door
den zelven uit het eilant Cyprus her-

waerts overgebraght.

Dit dukje van dezen deen fchynt
van buiten in het aenzien blinkend
groen ; doch is rontom met zeer wit
en zacht uitgerafelt vlafch , alspluk-
fel van fijn linnen , bezet. Het is

zwaer, na de grote , evenals deen,
en hert in het aentaden: doch kan
lichtelijk op dukken gebroken , en
in de lengte van malkanderen in dro-
ken gefpomven ofgefpleten worden ;
blyvende tudchen beide uitgerafelde

vezelen , als vlafch of als plukfel van
fijn linnen, hangen. Gelijk ook een
geheel duk van dien deen , die in

het handelen door de zwaerte , en
vadigheit, deen fchynt te zijn , toe

vezelen, als vlafch, kanuitgehaalt,

en ook met de nagel ofeen mefch af-

gefchraept worden. Defgelijks kan
lichtelijk een geheel duk van dien

deen , met het kloppen van een ha-

mer, in maniere van braken, tot duf-

danige vezelen , als vlafch ofplukfel

van fijn linnen , gebraght worden.

Dus verre van den amiant-deen.

Op het zelve eilant valt ook een

zekere aerde,welke,na de dad Eretrie,

d'Eretrifche aerde by de ouden , als

Diofcorides,Plmius, en andere genoemt

wort.

Dezelve aerde wort onder de verf-

doffen ge-rekent , en is twederJei

;

d'eene zeer wit, end'andere afch-

verwigh.

De afchverwige wort voorde be-

de en beter als de witte gehouden,

en laet , over het koper gedreken

zijnde , een violetyervvige ftreepe op

het zelve na.

De-
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Deze aerde is tamelijk ver. De
Witte wort van de fchilders , en afch-

verwige , die zeer week is , van d'art-

fen gebruikt

De kracht van deze Eretrifche

aerde, beflaet in zamen te trekken,

zachtelijk te verkoelen , en holle

gezweren met vleefch te vullen , en

de lippen der wonden aen malkan-

deren te kleven.

Een zekere vette aerde , end'Ere-

trifche aerde in krachten niet on-

gelijk, en die, op koper gewreven

,

deflêlfs kleure verheelt , doch uit

den blaeuwen afchverwigh van kleur

is , wort ook in de fteen-kalk-

mynen , byde ftad Hanower, gevon-

den.

! HeteilantEafotfwasinaeloudety-

$den onder de oude Grieken , door

tift] den yver van godfdienft, en door vele

tempelen, aen de goden gewydt, be-

roemt: want daer waren verfcheide

tempels : als , van Diana Amaryntbia ,

van den Selinuntifchen en Marmarifchen

Apollo, in de ftad Marmarum , van het

Oropifcb Orakel, en van Neptuin , die

tegen over Sunium , een uithoek van
13 Attika (nu Capodel Colonne) ftont.

j

Byd'oude Grieken wierden , on-
i! der andere , op Eubea d'Amarynthi-

(!. fche feeften , ter eere van d'Amaryn-

c' \tifche Diana , geviert : welke alzoo na

i liet vlek Amaryntbus , zeven ftadien

i:- iran de ftad Eretrie gelegen , gehe-

ten was.

Aen de noord-weft ofnoord-ooft

«mizeekant des eilants , nadenfi«r/^«j

i

n
' ':oe , was eene plaetfe oort of tem-

pel , Artemifium op Griekfch , by
i'oude Griekfche fchryvers , ge-

ïaemt; hoewel Plinius , onder deLa-
:ynfche fchryvers , ook den zelven

ariekfchen naem van Artemifium ge-

i,
;jruikt. Artemifium wert op Latyn Dia-

i tium vertaelt ; en is op Neerduitfch

izoo veel , als het Diaen gezeit : want
Diana wiert by de Grieken Artemis

jenaemt. Defgelijk wiert dit Artemi-

ffl»w, na een tempel van Artemis,

lat is , Diana, ftaendc op het ftrant by
Artemifium , alzoo geheten.

Het Artemifium lagh tachentigh

,
rod.[tadien , ontrent eene ftreke van der-

,
Ie halve duytfche myle, van Aphten,

|:ene plaetfe , op het vaft lant van

\ E a;
TbeJJalie of Griekenïant , en aen den
Gangetifcben zeeboefem , nu Golfo di

Volo, gelegen.

De Grieken, wanneer die op het Diodor,

jaer vier hondert en tachentigh, voor
des Zalighmakers geboorte , tegen

Xerxes, koning van Perfie , oorlogh-
den , vonden raetzaem hunne vloot

,

welke zy tegen de vloot der Perfia-

nen hadden uitgerufl , by dit Arte-

mifium t'elkens in flaghorde te fcha-

ren , en aldaer met de zelve ter ree

te lopen 5 dewyl deze plaetfe hen be-

quaem docht te zijn, om den vyant
tegen te gaen.

Wanneer tien fnel bezeilde fche-

pen uit de vloot van Xerxes, (die drie

duizent fchepen fterk , en te Therma

,

nu Salonika , in de golf van Saloni-

ka , by een gekomen was , ~) voor
uit en regelrecht op heteilantScte-

tos quamen aenvaren , troffen zy al-

daer drie Griekfche fchepen aen , en
veroverdenze.

Alsditde Grieken , dié by Arte-

mifium met hun fchepen in flaghor-

cle lagen , door het vuuren van het

eilant Scbiatos , vernamen , weken zy
ui'tfcbrikvandaerna de ftad Chalcis

,

om den Euripus te befchermen, (wanc
het ganfch zeegevecht , tuflchen de
Grieken en Peruanen , was om den
Euripus , gelijk te lande om den
doortogtvande Thermopyle,*) latende

uitkykers of wachters op de hoogh-
ten van Eubea blyven , om op de
vloot van Xerxes het oogh te hou-

den.

Na de Perfiaenfche vloot van ko-

ning Xerxes , zen zelven tyde ontrent

de uithoek Sepias , en den berghPe-

lius , onder de kuft van Magnefie , een

lantfchap van Tbeffalie , door een
ftorm van drie dagen en drie nach-

ten , fchipbreuke geleden had , met
verlies van over de vier hondert
fchepen , verwittighden d'uitkykers

des anderen daeghs , den Grieken
dezen neerlaegh der Perfianen , van
d'Eubeefche toppen. Hier op voe-

ren de Grieken , na geloften aen

Neptuin , de verlofler , en wyn ge-

plengt te hebben , voor de tweede
male na Artemifium toe , en gaven het

federt den bynaem van Neptuin de

Verloffer: gelijk zy het ook noch ten

a& rydt
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tyde van Herodoot alzoo noemden :

dewylzy geloofden, dat Nept'uin dien

ftorm , tot verloffing der Grieken,

T „ den Perfianen had toegezonden.

berg. Eemge ichynen Artemijïum op d uit-

hoek van Magnejïe , een lantfehap van

Theffalie , en ten oofte aen den mont
van Golfo di Volo , of Armiro, te Hellen.

Doch dit ftrydt tegen het fchryven

van Herodoot en Diodoor ; dewyl dees

laefte Artemijïum uitdrukkelijk Arte-

mijïum van Eubea noemt , tot on-

derfcheit van een ander Artemijïum.

Defgelijx is klaerlijk uit het fchryven

van Herodoot te befpeuren , dat Arte-

mi/ïum op Euhea gelegen hebbe.

Ook gedenkt Plimus Artemijïum

onder de beroemde fteden , of plaet-

fen , van Eubea , zonder evenwel
uit te drukken, wat het eigentlij kzy.

Deoudeinwoonders derftad£/e-

Inwoon- tri* waren lonen.

ders. DeKumaners, of inwoonders van
Herod

- Kuma , hadden uit Euheefch Cbalcis

Liv. hunnen oorfprong.

De heclendaeghfe inwoonders des

eilants zijn ten dele Grieken , en

ten dele Turken en Joden ; hoewel
d'eerfte de meefte , en de laefte de

minfte in getale.

Men vind noch verfcheideaelou-

Aeloude^e medalien of penningen, zoodie
Meda- op het eilant Eubea , in hetalgemein
hen of

flaen als op debyzondereoudefte-

gen van den des eilants.

fcubea. Byna alle de penningen hebben

aen d'eene zyde een ojjen-hooft , ter

gedachtenis miffchien van Io, welke,

ineen os verandert zijnde, Epajus'm

een hol op dit eilant baerde: ofdewyl
d'oude eilanders daer door wilden

doen blyken , dat aldus de naem des

eilants was, als ofdie van 't Griekfch

woort Bous, dat is, Os, zouge-
Ziet fmeet zijn. Op eenige penningen ziet

men ook het hooft van een wiltver-

ken , en op d'andere zyde een oflen

hooft afgebeelt, mee dit opfehrift:

EVBOAS.
Eenige penningen vande ftad Edepfus

hadden, aen d'eene zyde , een kreeft,

met dit opfehrift, A1DEPSIOON,
dat is, van d'EdepJïersi en aen d'an-

dere zyde een vifeh , tot teken

miffchien van haer vifchrijkheit of

vifchvanght , en met dit Griekfch

opfehrift , D1NOKRATES
A P X I P H P O N O S. Dat is ,

van Dinokrates Arcbiphronos. Miffchien

de naem van den koning of vorft des

eilants, onder wiendeze penningen

geflagen waren.

Op verfcheide van de penningen

der ftad Karyfios , ziet men aen d'eene

zyde een Merkuars hooft, met een ge-

vleugelde hoet daerop:en aen d'ande-

re zyde een haen , met de naem van

de ftedelingen:als,KAPYSTIOON.
Op eenige penningen van de ftad

Cerinthus , zietmen eenen Apollo , fpe-

lende op de harp , en zittende op
de voetftalvan een kolom,- met die

opfehrift, KARYTIOON, dat

is, van de Karytfiers. Op d'andere zijde

is een bekranft manshooft.

Op de penningen van de ftad

Ifliea , ziet men aen d'eene zyde een

hooft, met gevlochten hair en wyn-
gertloof bekranft, en op d'andere

zyde een vrouw , zittende op de

voorfteven van een fchip , met een

uitgefpannen zeil voor haer. Op den

rant leeftmen den naem der ftede-

lingen : als , I S T I A I E O O N , dat

is, van de ifticrs. Miffchien wiert

daer door de vrouw voornoemt For-

tuin afgebeelt.

Op zommige zietmen ook aen

d'eene zyde een<7* , en daer achter

en boven een wyngert met druif-

troflen opfehieten, tot geen klein be-

wys van de wynrijkheit der lant-

ftreke van iffiea : het welk ook#0-
wieeralover lang heeft aengewezen,
die, aen de ftad ifliea, denbynaem
van veeldruyvigh geeft.

Euripus , nu Egripos en Stretto
di J^grepont.

vaftlantvan2ta?fi<?,endieGriekenIant

ter zeebefluit, wiert eigentlijk, by

d'oude Grieken en Latynen , Euripos.

en Euripus genoemt j hoewel ook

DE enge ftraet of doorvaert der

EgeeJibe of Arcbipelfche zee ,

tuffchen het eilant Eubea ,
(nu

Hegroponte en Egripos,) en tuffchen het

dik-
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dikwils, toe onderfcheit van andere (tuflehen de fa& Negreponte , en hec
tegen over gelegenover gelegen valt Jant van
Beotie , zoo eng ofnauw, en van zoo
weinigh brete , dat nauliks een galei

zonder riemen , onder de brugh,

Euripifen , na het neffens gelegen ei

lant Eubea , en na d'oude neffens

gelegeftad Cbalcis, (daer nu de ftad

Negroponte leit ) d'Eubeefche en Chal-

cidifche Euripus. Anders wiert by I (die den zelven tuflehen het kafteel

d'ouden , volgens Livius , deze zee- en den toren van Negreponte , over-

boelem of ftraet , ook Cela ge- (dekt,) door kan varen, 'tenzymec
noemt.

Het woort of de naem Euripus

wort, by Grieken enLatynen, ge-

menelijk in 't algemeen , in de bete-

kenis van een enge zeeftraet, wel-

ke ter weder zyde tiiffchen lant ge-

legen is , en heen en weer vloeit

,

genomen : anders bediet ook het

woort Euripus flechts een fmalle

zee.

Ook wort by wyle aen waterlei-

dingen en waterbakken, enaen mei-

renen poelen , na de gelijkenis van

die Euripufen , die in zee ter weder

zyde met lant bezet z ij n,by Grieken

en Latynen de naem van Euripus ge-

geven.

Maer deze engte of ftraet der Egee-

fche zee , tuflehen het eilant voor-

noemt, en het tegen overgelegen vaft

iant van Beotie , heeft , om haren

merkwaerdigen en byzonderen loop

en vloet , den naem van Euripus , uit-

ftekenheits halve , al van over ouds,

by Grieken en Latynen , als eigen

bekomen : want dikwils wort by

d'oudeGriekfche enLatynfche fchry-

vers , door den enkelen naem van Eu-

ripus , deze zeeftrate alleen verftaen s

hoewel veelmalen , tot onderfcheit,

de bynaem van het eilant Eubea, of

van d'oude ftad Chalcis daer by ge-

voeght wort.

De Turken en hedendaeghfe G rie-

ken noemen nu deze zeeftraet Egri-

pos , die ook de naem van het ganfeh

eilant en de ftad is. Welk Egripos on-

getwyfelt een gebroken naem van

den aelouden naem Euripus is.

D' Italianen noemen dezelve zee-

ftraet met een half Italiaenfchen

naem Stretto di Negroponte , dat is

,

Straet van Negreponte: 'tzydat zy,

door Negreponte , het ganfeh neffens

gelegen eilant, of de neffens gelege

hooftftad Negreponte verftaen.

Deze Euripus dan is eigentlijkeen

ftraet van d'Egeefche zee of Archipel,

ingeflage riemen. Dies de S craet van
den Euripus aldaer nauw 'er is, als aen
eenigen anderen oort.

Wanneer men uit Beotie komt,
om op het eilant Negreponte over te

gaen , komtmen eerlt over een fte-

ne brugh van vyf bogen- , die niet

meer , als dertigh treden lang is,

en tot onder eenen toren ftrekt , in

het midden des kanaels , door de Ve-
netianen, gebouw t. Alwaer meri

noch d'afbeeiding van S. Mark aen

depoorteziet.

Van dezen toren tot aen het ka-
fteel

, ( hoewel eenigen dien toren
ook het kafteel noemen) in de ftad is

een houte ophael- of wipbrugh van
twintig fchreden lang,die met d 'eene

helft na de zyde van den toren , eni

met d'andere helft,na de zyde van de
ftad opgehaelt wort , om doorgang
aen kleine fchepen te geven ; want
het is 'er niet wyder , als dat'er een
galey zonder riemen deur kan: ge-

lijk gezeit is.

Doch niet alleenlijk wort deze
oort , alwaer de brugh is , d'Euri-

pus genoemt , maer ook noch d'oorr,

tuflehen het eilant en het vaft lant

van Beotie , zes of zeven mylen
en meer, aen beide zyden, verder op

:

alwaer zijn onbeftendige loop , de-

wyl zijn kanael aldaer breder is, ge-

heel zoo zichtbaer niet is , als aen

de voet des kafteels. In 't kort gezeit .•

het ganfeh beftek of ruimte , daer

d''Euripus gaet en komt , is tuflehen

het vaft lant van Beotie , en het ei-

lant van Eubea, nu Negreponte. Langs
deze zes , of zeven mylen ter we-
der zyden , vintmen vele kleine gol-

ven of inhamen : alwaer men door
den op en afloop , ofdoor het waflen

en vallen des waters,de verfcheident-

heit van dezen vloet en hervloet kan
bèfpeuren en bemerken.

Onder de brugh is het wel zes

of zeven vadem waters diep : maer
aa z dae*



Ziet

i8<5 E U B
daer bezuide , na d'Archipel toe, is

,

het geheel vlak.

Al van ouds her was op deze

plaetfe van de ftad Chalets na Beotie ,

tot overgang , een brugh geflagen

,

die by Strabo op twee bunderen be-

groot wort.

De Chalcidenfen hebben wel eer

den Euripus, aen dien oort,met een

dijk geftopt , en beide de ftranden

door dezelve aen een gehecht, met
een kleinen doorgang, voor de fche-

pen, alleenlijk tuffcïien beide te la-

ten: want lichtelijk zou men , ter

zeiver plaetfe , den loop van den

Euripns door eenen dyk kunnen (lui-

ten , en daer door het eilant Negre-

pont aen het vaft lant van Beotie

hechten.

d'Euripns heeft twee verfcheide be-

weegingen , na de dagen van de

maent of mane: d'eene beweging is

bywyle met die vanden Oceaenge
lijk , dat is te zeggen , cfEuripus

heeft zijnen vloet en hervloet , en

vloet tweemael in vier en twintigh

uuren , of hy heeft dezelve bewe-
ging , als d'Óceaen , en loopt van

zes tot zes uuren,nu na 't Noorde, en

dan na 't Zuide : maer in andere tij-

den heeft hy allen daeghs eene be-,

E A.

weging wel tot veertien malen toe.

Dies de loop van den Euripns 'm ver-

fcheide tijden moet betraght en aen-

gemerkt worden.

Men heeft in ieder maent , of, om
beter te zeggen, in ieder mane ach-

tien ofnegentien dagen , op de welke
de loop van den Euripus geregeltis:

en op d'elf andere dagen is hy on-
geregelt.

Deze zijn de termen , waer van
men zich te Negroponte dient, om dit

geduurigh wonder der natuur uit te

drukken.

D ' Euripns is in zijn kracht , of, om
in klaerder termen te fpreken , hy is

geregelt, op de drie laefte dagen van
d'oude of afgaende mane,tot aen den
achtften dagh van de nieuwe maen:
en hy wort ongeregeit den negenden
dagh: blijvende zijn loop aldus, tot

aen den dertienden dagh vol uit, ge-

troubleert of ontroert.

Den veertienden wort hy weer
herftelt ofgeregelt, en hervat zijne

krachten:maer wort den een en twin-

tighften weer ongeregek, en blijft al-

dus tot den zeven en twintighften

ongeregek : gelijk dat klaerder uit de

volgende tafel kan befpeurt wor-
den.

Tafel van de regelde en onregelde
dagen , van den vloet en hervloet vanden

Euripns-
9
na de dagen van de Mane.

Nieu-
we
Mane.

Dagh. laefte

i\ geregelt , als de Oceaen , I quar-

hebbendedan tweevloe- uer.

den en twee ebben.

Eerfte

quar

tier.

Volle

mane.

5
j

geregelt. v
6

|

W
9\ Ongeregek. Dan zijn'er

10 i twalefof dertien ofveer-

12 !

tien vloeden, en zoo vele

hervloeden ; of vloeden

1 3 J en ebben op eiken.

14.

15 \
geregelt.

i6|
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18 f
19-11

22 1 ongeregeit.

24 r

26J
z/-\ geregelt.

28

29 J

Aldus heeft ieder mane elf da-

gen van ongeregekheit , maer in

d'andere achtien of negentien dagen

is de loop van den Euripus gere-

gelt.

Hy is dan ongeregeit, na het eerfte

quartier maens tot omtrent aen volle

maen: en na het laefte quartier , tot

wanneer dezelve begint te verdwij-

nen,



nen , te weten , van den twee en twin-

tigften , tot aen den zes en twintigften

dagh : In welken tijt d'Euripus , die de

kragt van ditgefternte gevoelt.deelag-

tig aen deze verdwijnig , ofgebrek is

Dit is dan de oorzake , dat d'Euri-

pus gaet, gelijk een menfch , dien

de hals beroert is , of als een bal

in een beflote kaetsbaen : waer

van de gefchore koorde , die in

't midden is , d'ophael-brugh met

de ketenen vertoont , de welke over

het midden des kanaels van den

Enripus geflagen is : gelijk de gaten,

venfters , en galderyen , deze klei-

ne golven vertonen , die op beide

zydenindit kanaelzijn , indewel-

ke de natuur met dit water fpeelt.

Geduurende de dagen van d'on-

geregeltheit , heeft d' Enripus , in

een natuurlijken dagh, of een et-

mael , of in vier of vyf en twin-

tigh uuren , elf , tvvalef , dertien

,

ja veertien malen zijnvloet, en zoo
veel malen zijnhervloetof eb : ge-

lijk dan ook de Griekfche mole-

naers , die twee koren molens op
den oever van den Enripus hebben

flaen, alle daeghs veel malen de rade-

ren der molens , na den verfcheiden

loop van dit water , moeten ver-

anderen en omzetten. De vloetvan

den Enripus gefchiet dan niet alleen-

lijk zevenmalen tufïchen dag en

nacht, gelijk eenige ouden gefchre-

ven hebben 5 maer veel meermalen.

Zeker Jefuit Babin getuight, aen

de molen , die onder aen het kafteel

ftaet , in den tyt van anderhal-

ve uure , den loop des waters , niet

tegen ftaende de wind hert was ,

driemael verandert gezien te heb-

ben. Het zelve had hy dikwils in

de haven , op de fchepen , óf Fran-

fche berken,aengemerktdioewel zoo
gemakkelijk noch merkelijk niet, ter

oorzake van de ruimte der haven.

Wanneer de loop of ftroom van
den Enripus geregelt is , geduurende
d'andere achtien ofnegentien dagen,

heeft d'Euripus dat met den Oceaen
en golf van Venetien gelijk , dathyin
2.40^5 uuren , alleenlijk tweemale
zijnen vloet en hervloet heeft , en op
eiken dagh een uure veraghtert , ge-

lijk d'Oceaen, en zes uuren in zij-

E U B È A. 187
nen oploop ofoprijzing , en zoo vele

uuren in zijnen afloop of zakking

duurt: 't zy dés winters of des zo-

mers, 'tzydewintfelwaeit , ofdat

het ftil weer is.

Op de dagen van d'ongeregek-

heit duurt de oploop ontrent een

halve uure , en de afloop drie vie-

rendeelen uurs. Alle deze geregel-

de fof ongeregelde getyen van den
Enripus, hebben , volgens ondervin-

ding van Babin , noch twee verfchil-

len met die van den Oceaen: want
eerftelijk: het water waft of ryft'er

gewonelijk ni et hoger , in zij nen op-

ryzing of oploop , dan eene voet,

en komt zelden tot twee voeten.

Doch zoo men evenwel het fchryven

van onze hedendaegfe Neerlantfche

zeeboeken geloven wil, zou het wa-
ter aldaer wel zes of zeven voeten

opwafTen en vallen.

Ten tweede bemerkt men aldaer

dit onderfchei't , dat , wanneer het

water in den Oceaen wegh-vloeit en
valt , het zich dan diepe in zee

begeeft : gelijk ten tegendele het

ryft en meerder lants bedekt, wan-
neer het de kuften nadert.

In dEnripus gaet het op eene andere

wyze toe: want zijn oploop of oprij-

zing gefchiet , wanneer zijn water na

d'eilanden van d'Archipel wegh-vloet,

daer de zee groter en ruimer is ; en
zijn afloop , of nederdaling, wan-
neerdie na Thejjalie loopt , en in hec

kanael fchiet , waer door de galei-

en varen , om nzTheJfalonika (o£Sala-

nicha) te gaen , en om des t'eerder en

met meerder veiligheit , Konflantino-

polen aen te doen.

Tuffchen den op en afloop , of

tufïchen het wafTen en vallen des

waters van den Enripus , is een kleine

tuffchen- val of verpozing, die het

water doet fchynen in ruft, en als ftil

te ftaen :. zulks dan veren en kaf of

ftroo op het water,zonder beweging,

zouden blyven leggen , by aldien'er

gene wint was.

Want men bemerkt by wyle,
^

dat de zee , wanneer die oprijft,
poir'

en aen eene zelve zyde na het eng-

fte van den Enripus loopt , een hal-

.

ve uure of een vierendeel uurs op-

hout, op te lopen ofteryzen, niet-

««3 te-
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tegenftaende zy geduurigh loopt:

en aldus zou de zee, of water van den

E'tripHS , twee oploopen in een zel-

ven vloet hebben. Men befpeurt ook
in den Euripus gene verandering , ten

tyde van de * Zonneftanden, noch
ten tyde van de * Nachtveningen.

Uit wat oorzake nu d'Euripus dus-

danige ongewonelijke en onbeftendi-

ee getyen, of vloeden en hervloeden,

nebbe , zullen wy anderen overlaten

naukeuriger t' onderzoeken : naer-

dien de Euripus in dit ftuk , als een

afgront der reden , en als een klip

is, waer op'smenfchenverftant en

vernuft lichtelijk zou fchipbreuke

kunnen lijden.

Men zeidt , de grote Griekfche

Filofoof Aripteles , wanneer hy de

oorzake van het dikwils heen en

weer vloeden van denEuripus niet had

kunnen uitgronden , noch begrij-

pen, uit fpijt daer over zou gezuft,

en eindelijk in den zelven gefpron-

gen en verdronken zijn , na hy , voor

het infpringen , deze woorden ge-

uit had. Begrijp dan my , naerdien ik

u niet kan begrijpen. Doch dit wort

by de meeften voor beuzelzinnigh

gehouden , en (leunt ook op geen

bewijs van eenigh waerfchijnlijken

b e a:
ften , als Strabo , Plhüus, Mela, Stiidas,

en meer andere oude fchrijvers ', heb-
ben gewilt , dat d' Euripus zeven-
mael op eenendagh, en zevenmael
op eenen nacht, heen en weer vloeie,

of op en aflope : en aldus veertien

vloeden en hervloeden (of ebben) in

eenetmael of inden tijt van vieren
twintigh uuren zou hebben. Aldus
fchrijft Strabo. Men zeidt d' Euripus

zevenmael op eiken dagh en eiken nacht

verandert, of heen en weer vloeit. By-
na met dezelve woorden fchrijft pli-

nius. De natuur van zommige getijen is

byzonder : gelijk die Dan den Euripus op

Eubea , die z"even mael ies daeghs ett

des nachts heen ai iveer vloeit.

Wel fchijnt Plinius eenighzinsdui-

fter tefchrijven, met te zeggen, dat

d'Euripus zevenmael des daeghs en
des nachts, heen en weer vloeit, als

of hy zou hebben willen menen, dac

d' Euripus , in dagh en nacht , niet

meer als zevenmael zou heen en
weer vloeien : maer de zin van-i3li~

nius woorden moei gevoeghelijkuit-

geleit worden , en het woort ze-
venmael ook by den nacht her-

haelt en verflaen worden. Defgeiijx

moet de zin van Strabos fchrijven uit-

geleit worden : want de beurtlijke

fchrijver : want zoo men Strabo ge- bewegingen van den Euripus gefchie

loven magh , zou Arijloteles in de

ftad Chalets, op Eubea, overleden zijn.

Suidas brengt de oorzake van zijne

doot, in de Had Chalcis , op vergif , en

Laërtius op eene ziekte.

Des onaengezien is de buitenge-

den zoo wel des daeghs , als des

nachts. Dit blijkt duidelijk uitliet

fchrijven van Mela , daer hy zeidt:

D'Euripus , eenfnelle zee , vloeit, met een

ander den of(beurtlijken) loop, zevenmael
'

des daegs , en zevenmael des nachts , met

wonelijke vloet en hervloet van den baren tegen eikanderen aen , zoo onmate-

Euripus warelijk een van de wonder- 1 lijk , dat hy ook de winden en vaertuigen ,

lijkfte dingen der werelt : naerdien met volle zuilen te leur fielt.

die in een ftraet van d' Archipel ge

fchiet , welke Archipel nochtans op
gene plaetfen nergens eenen vloet of

hervloet , dat is, vloet noch eb, heeft.

Eenige ouden hebben geweldig in

hun gevoelen over den loop, vloet

en beweging van den Euripus gewei-

feit, en daer van niet min verfchei-

dentlijkgefproken, als deffelfsloop

en beweging verfcheiden is.

Zeker Antiphilus, geboortighvan

de ftad Byzantium, C nu Konftantinopo-

len

,

) melt in een Griekfch gedicht

,

dat d'Euripus zes mael zijnen op en

De treurdichter Zeneka gedenkt

ook alleenlijk het zevenmael vloeien

en hervloeien van den Euripus , welk
des daeghs gefchiet, zonder dat van

den nacht te gedenken : want hy
zeidt aldus. De onbeftendige Euripus

befiiert de vooefte baren , en befiiert ze-

ven lopen , en brengt zoo vele te ruch tot

dat Titan de vermoeide garelen , in

den Oceaen dompelt: Waer uit blijkt,

dat hy deze vloeden en hervloeden

niet rekent, als tot aen zonnen on-

dergang

Zoo Titus Livius fchrijft , zoude

afloop zou hebben. Doch de mee- 1 ftraet van den Euripus des daegs niec

ze-
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fcevenmael ,

gelijk het gerucht loopt»

op gezette tijden heen en weer vloei-

en.maer reukeloos(ofwilt en woeft)

in maniere van eene \vint,metde zee

nu herwaerts dan derwaerts te ke-

ren : gelijk een beek , van eenen berg

rollende, voorrgefleept wort : zoo

dat des daeghs noch des nachts gene

ruft aen de fchepen gegeven worr.

Dus verre Livius. Men kan den Euri-

pus by eene koortfe gevoeghelijk ver-

gelijkende hare aenkomfte, verdub-

belingen en toevallen op verfcheide

tijden heeft.

Deze vloet en hervloet,ofeb, doet

evenwel geenzins de fchepen bewe-
gen of verroeren.

Uit hetgeen, dat de oude fchrij-

vers van den Euripus gefchreven

hebben , blijkt klarelijk , dat zy gene

twee verfcheide bewegingen , als

een geregelde en ongeregelde , in

den z elven aengemerkt hebben:

maer flechts d'ongeregelde , of de

gene, die d'Euripus met denOceaen
niet gemeen heeft. Het welk hier uit

ongetwyfelt ontftaen is j dewyl d'ou-

den hiftori en lantbefchryvers niet als

een gedeelte van het geen, dat eigent-

lijk vande waerheit is,gezien hebben:

'tzy dat zy den Euripus noit bezigtigt

hadden, fprekende alleenlijk,volgens

't verhael , dat men hen daer van ge-

daen had , ofdat zy dien noit naukeu-

righlijk in verfcheide ryden , na de
verfcheide quartieren vande Mane,en
na de verfcheide dagen van de maent
betraght hadden.

E A. t$*

Maer de jefuit Jakoh Pauél Bahin

getuight , ged uuren de zijn twee-
jarigh verblyf op het eilant Negro-

pont , den vloet en hervloet, eri

bewegingen van den Euripus , mee-
nigmael naerftelijk aengemerkt eri

bezightight , en alzoo bevonden te

hebben , gèlij k wf uit deflelfs fchrif-

ten reeds te voore verhaélt hebben.

Uit het boven verhael blijkt ook 4

hoe de hedendaeghfe fchryvers ,

en onder andere Du Loir , qualijk

d'ouden berifpen , met te zeggen i

dat die met ons de fpot gedreven,

en niet als fabelen, nopendeden Eu&

ripus, verhaélt hebben 5 dewyl zich

aldaer niet meer ongewonelijkstoe-

draeght , als in den Oceaen , mee
eb en vloet.

Van wegen deze onbeftendigen eri

veranderlijken loop en vloeing van
den Euripus , worden by den zelven

alleonbeftendige, wankelbare, wy-
felaghtige en veranderlijke dingen

vergeleken. Aldus wiert by d'ou-

de Grieken, eenmenfch van wyfe-
lend en wankelbaer geloof Euripiflos

genaemt. Ook hadden zy tot een
fpreekwoort, Fortuin Euripiflos , dae>

zoo veel zeggen wil , als wankel-
baer fortuin. Defgelijks zeide men
tot een fpreekwoort : Gedaghte £«-
ripus : dewyl 's menfchen gedagh-

te herwaert en derwaerts , als hec

water in den Euripus, geflingerc

wordt. In 't kort gezeit , d'Euripus is

een rechte zinftaelvan onbeftendig-

heit en wankelbaerheit.

Eilanden in den Euripus , of Golf
van ^egroponte.

IN de Golf van Negroponte aen de

zuidvveftzyde , en inzonderheit

onder de kuft of 't lant van Negropon-

te, leggen verfcheide kleine eilanden.

Onder het eilant Negroponte, en vier

ofvyf mylen noord-ooft van hecei-

yiojj lant Makronifi , dat dicht onder de
': kuft van Achaia leit , leggen vier of

, vyf tamelijk hoge eilandekens, Aftu-

\
ri in de Neerlantfche , maer in d'I-

taliaenfche zeekaerten , miflchien

il Kaflri genaemt.

Tuflchen deze eilandekans , en

het lant van Negroponte , is aen het ei-

lant Negroponte een grote inboght:

daer de fchepen op zeftien , achtien

en twintigh vademen waters, veiligh,

voorooftelijke en noordelijke win-

den , befchut leggen-

Plinius ftelt by den eerften ingang

van den Euhoifchen Euripus , vier ei-

landen Petalien genaemt , en in def-

felven uitgang een eilant Atalante.

Noord- weftwaerts , ontrent drie

mylen van d'eilanden Afluri, leggen

dri£ o£ vier eilandekens Suhi diBaJa
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geheten : daer tuflchen de galeien en

kleine vaei tuigen goet leggen heb-

ben. Het is tuflchen deze eilande-

kens in zee geheel diep.

Cavalcri
Beweften d'eilandekens Suhi di Ba-

fa , leggen noch drie andere eilan-

dekens , Cavalleri of Cavaletti , dat

zijn peerdekens, in deNeerlantfche

en Italiaenfche zeekaerten ge-

noemt.

Daer bezuide leit een eilandeken

Ifola di Gandri , dat is, eilant van d'e-

zels , by d'Italianen genoemt.

In d'Italiaenfche zeekaerte vint-

men weftwaerts , tuflchen d'eilan-

dekens Cavaletti en Kaflri of Ajluri ,

twee andere kleine eilanden : wel-

ke een Spitilus , en 't ander Rafli heet.

Neffens d'eilanden Suhi di Bafa , is

het hooghfte lant van Negroponte:

en aldaer benoorde leit de hoge hoek
van Capo Negro.

Benoorde Capo Negro wykt het

lant met een groten 'boght inwaercs .-

alwaermen te fcheep, uit den Golf

voornoemt , den hogen toren van

Armone,een ftukweegs te lande in ziet

leggen.In dezen bogt is een goede an-

kergront en zantftrant , dies de fche-

pen daer over al zonder gevaer zet-

ten kunnen.

Benoorde dezen toren van Armo-

tte , ziet men , uit dezelve Golf te

fcheep , het fledeken Knpo ook te

landewaerts inleggen. Voor by dit

fledeken , kryghtmen het kafteel

Volie aen den waterkant , op een la-

gen en boomrijken hoek , in 't ge-

zight : die de fchepen , uit oorza-

ke het lage lant aldaer vuil en rud-

zigh is , myden moeten , en na

het tegenovergelegen vaft lant van

Achaia, of Beotie, overfteken , en dat

tot op vier , vijf en zes vadem aen-

doen » hoewel niet verder, dan op
want dat is het diepftezes vadem ,

water daer ontrent. Het is 'er eng
voor de fchepen deur te varen: dies

dezelve aldaer weieene goede wint

dienden te verwaghten. Deze engte

wort by donzen de Straet van 5.

Marh genoemt, welke eenmyleten
oofte van het kafteel Volie leit.Alfdan

ismen noch ontrent anderhalve my-
le van de hoek der ftad Negroponte,

recht tegen oyer de hoge hoek van

B E A.

het tegen over gelegen vafl: lant.

Ooft noord-ooft van het vafl; lant»

leit in eengroten inboght aen hetei-

lant Negroponte , een eilandeken : daer

de fchepen op zes , zeven en acht

vadem waters veiligh , en buiten

fcheuts van de ftad , leggen kunnen.

Dicht om de hoek , na de ftad iW-
groponte toe , leit een blinde klip on-
der water. Onder de ftad is de haven

,

beftaende in een groten inboght. De
fchepen varen achter de ftad om

,

op zes , zeven , tien , en twalef

vadem. Overal is van Porto Cavaf/o,

(een haven, daer tegen over aen het

vaft lant van Beotie gelegen , ) tot een

grote musket fcheut van de ftad Ne-

groponte , goede anker gront .• en

daar na over al een vlakke gront.

Dicht aen de noorder kuft van het Su$

eilant Negroponte , en ontrent zuid-

weft van de zuid-wefthoek van het

eilant Scïatta , leit een eilant Surici

'm onze zeekaerten geheten , en 't

fchynt in d'Italiaenfche zeekaerten

Pondiko genaemt te zijn.

Ten zuid-oofte van het eilant Suri-

ci , leggen nech drie andere kleine ei-

landekens ofklippen. Het eilant Su-

rici fchynt by d'ouden Cicynethus of

Aulis genoemt te zijn: welk Aulis Ste-

pbanus gedenkt , en een eilant van

d'Egeefche zee noemt. Daer achter

,

te weten tuflchen dit eilant en 't lant

van Negroponte, vinden de fchepen een

goede ree , tegen noord en noord-

wefte winden. Van daer ooftwaerts

heeftmenj, op de gehele Noord- en

Ooft- kuften van Negroponte , nergens

eenige goede ree , om met grote

fchepen te ankeren. De zee onder

deze kuften is over al geheel diep,

ja grondeloos : en die gehele zee-

kuft is,als een yzeren lant,hert en bar.

Dies de zeeman, wanneer hy aldaer

doorftormop lager wal bezet wort,

en het met de zeilen niet kan afleg-

gen , ongetwyfelt gevaer loopt van

fchipbreuke telyden.

De engte of doorvaert , tuflchen

het eilant Negroponte en het eil.i nc

Sciro , by d'uithoek Capo ctOro , wort
.

la Bocca di la SÜofa by d'Italianen ge-

noemt : dat is , mont van Silofa : te

weten , na een vlek Silofa , dicht daer

by op Negroponte gelegen.

My-
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NA de aeloude ftad * Larijjb

Kremafle , anders ook Pelaf-

gia Lariffa genoemt , fielt Stra-

bo een klein eiJandeken , Myone/us

geheten , dat zoo veel als muifen-

eilant gezeit is : miflchien van we-

gen de menighte der muuren, die eer-

tyts op het zelve waren.

Eenigen (lellen dit eilant onder de

hoek van het vaft lant vanGrieken-

lant olTheffalie, ten noorde boven het

eilant Negroponte , en voor den golf

van Volo of Armiro. Doch aldaer vind-

men in de zeekaerten geen eilant ge-

plaetft.

Ten Zuid < wede , en tegen over

d'uithoek van een ftedeken Litar van

Negroponte , leit een andere zeeboe-

fem , nu Golfo di Ziton of Zetoiin ge-

noemt , na eene ftad , op het einde

van den zelven zeeboefem gelegen.-

maer wiert by d'ouden de Maliacifche

zeeboefem» en anders ook zeeboefem

Me!ea,nz eene bygelege ftad Melos,ge-

heten.

Strabo ftelt den Maliacifchen zee-

boefem dicht na den Opuntifchen zee-

boefem , en by Eta , een berg van Ma-
cedonië , nu Banina geheten : en neffèns

of aen den Maliacifchen zeeboefem
Anticyra, 't zy eene ftad ofeliant.

Eenige ftellen voor het inkomen
van dezen zeeboefem , en dicht on-

der Cvrrha, dat een uithoek des vallen

lants is,een klein eilant,ook Cyrrha by
ouds , en nu Kanaia genoemt : en

dicht daer by , ten oofte, een ander ei-

lant , Dekkalion geheten. Een weinigh

van daer , na 't zuide , leit een ander

eilandeken.

Strabo ftelt een Anticvra in Focis , en

een ander Anticyra, van een zelven na-

me , aen den Maliacifchen zeeboe-

,

fem, en aen den bergh Eta,in The/falie.

Doch gelijk hy heteerfte,alzofchynt

hy ook het laefte Anticvra voor eene
ftad te houden : dewyl hy die beide

onder het befchryven of noemen der

(leden , gedenkt. Het eerft Anticyra

was by zijn tijt noch in wezen , en
lagh by de ftad Cirrha , aen den Krijfee-

fchen zeeboefem.

Behalve deze twee (leden van An-

ticyra , ftellen andere een derde Aiu

ticyra , en houden dat vóór een ei-

lant : want behalve Plinius ook een
ftad Anticyra in Lokris of Focis ftelt,

zoo noemt en ftelt hy ook , ( defge-

lijks Anlus Gelüus na zijnen voor-
gang) duidelijk een eilant Anticyra:

daer op Helleborns of Nieskruit

groeide: zonder evenwel de eigent-

lijkeplaetfeaenteWyzen , daer het

zelve eilant lagh. Defgelijks fchryft

ook Strabo, dat in Anticyra, by den
Maliacifchen zeeboefem , en by den
bergh Eta gelegen , mee Helleborus

groeit. Dies men het Anticyra van Stra-

bo voor een en het zelve , met het ei-

lant Anticyra van Plinius zou mogen
houden : dewyl Plinius, gelijk ook
Strabo, het vermengen van Sefamoides

met nieskruit, om tot hooftziekte

te gebruiken, gedenkt.

In Anticyra groeide , volgens Strabo,

het tamme of befte nieskruit, Hellebo-

rus by de Grieken , en by de Latyneii

Veratrum geheten , en wert ook het

Eteefch Helleborus , na den bergh Eta,

gebynaemt : maer in het Anticyra van
Focis , wiert het beter bereit én toe-

gemaekt : want in Focis viel zeker
geneesmiddel, Sefamoides genoemt , of

dat het kruit Sefamos gelij k was : met
het welk het Eteefch Helleborus bereit

wiert. Hierover trokken veleder-

waerts, om zich te zuiveren of te

purgeren en genezen : te Weten , om
hooftziekte inzonderheit te gene-

zen : want zoo Plinius fchryft zou
zeker Livius Drufus, Roomfche volks-

vooght,wanneer hy de vallende ziek-

te had, na Anticyra getrokken zijn, eü
Helleborus of nieskruit gedronken
hebben j waer door hy vart zijne

ziekte ontflagen wiert.

i

Hier over hadden d'Oüden Ro-
meinen of Latynen een fpreekwoort
in 't Latyn : Naviget Anticyram , dat

is , laet hy na Anticyra varen .- het

welk zy op den geen duiden , die niet

gezont van herfïèneri of zinneloos

was , of buitenfporigh fprak : waer
mee zy wilden te verftaen geven , dat

de geen , die zoodanigh was , met
nieskruit op Anticyra in te nemen

,

wel weer gezont zou worden , en tot
I zijn zinnen komen.

b b Ei-
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Eilanden in de Golfofzeeboefem
van Volo, of Armiro.

D,
E Golf ofzeeboefem van Volo en

Armiro , en by d'ltalianen in een

zei ven zin Golfo di Volo , en anders Gol-

fo di ArmiroM alzoo na de nabygelegen

ftad Volo en Armiro , gebynaemr. Het
is een boefem of inham van het vaft

lanc van G rieken lant ofTheflaüe, en

heeft het eilant Negroponte ten oofte

daer tegen over leggen.

By d'ouden was deze zeeboefem de

a Demetracijche , ook b Pagajjfcbe ofPa-

gajêefche, en de Jolciacifche zeeboefem,

naeennabygele ftad van een zelven,

als Pagafa, Jolkum en Demetrias, ge-

noemt.

Zy leit met den mont of opening

ontrent drie of vier mylen van het

eilant Sciathos, nu Sciatta , en Noord-
weft-waerts , by na even verre van

het eilant Negroponte , en ftrekt on-

trent Noord- weft op.

In het inkomen is deze Golfon-

trent een myle wydt , en heeft aen

de wefl-zyde , om de hoek , een

fteile klip : waer door dezelve Golf

voor den zeeman zeer kennelijk is.

De Noord-hoek van de Golf van

Volo fpringt ten oofte met drie pun-

ten in zee : welker binnenfte , na

de Golf toQ , by d' Ouden , en nu

noch Sepias : maer anders wort die

nu ook Capo Monaflter , en Capo Ver-

Uchi geheten. De middenfte punt

heet Capo Qneatumo of Quehaturno : hoe-

wel andere willen , dat d'uithoek

Sepias nu Qneatumo zou genoemt zijn.

d'Uitterfte punt , die de zuid-hoek

van de Golf van Salonichi maekt , is

C. 5. Georgio genoemt.

Efliljon. In de zeeboeken wort de zuider-

hoek van deze Golf, Capo Volo , en

d 'andere ofnoorder hoek Capo Eftiljon

genoemt.

Voor aen het inkomen , leit aen

de Weft of linker zyde in een gro-

ten boght een hoogh eilant , Efliljon

in de zeekaerten genoemt : daer de
fchepen buiten en binnen ren anker
zetten kunnen.

Meer inwaerts leit een eilant, het

Moordenaers eilant by d'onzen ge-

noemt : en aen d'Ooft-zyde yan de-

zelve Golf het eilant Trijfere: tuf-

fchen het welk , en het vaft lant,

een goede fcheepsreede op zes en

dertigh en veertigh vademen is.

Meer na binnen leit het eilant!

Stritjer , benefïèns noch drie andere

eilanden : twee benoorde en een be-

zuide. Tuffchen dit eilant en het

vaft lant is goede reede , optwin-
tigh vadem waters : maer in het in-

komen van 't eilant ontrent op der-

tigh.

Artemidorus ftelt by Straho den Pega-

fetifchen zeeboefem verre van de ftad

Demetrias ; en daer in een klein eilan-

deken Cicynethui, met een ftedeken
daer op van een zelven name.

Defgelijks ftelt Mela in den Paga-

fetifchen zeeboefem een eilant Cicy-

netbas, doch daer op geen ftedeken

van een zelven name.

Plinius ftelt het eilant jCicynetbus

voor den Pagafifchen zeeboefem : als

ook d'eilanden Eutycbia, Scyros , Ge-

rotia , Scadira , Thermeufis , Irrhefia ,

Solimnia , Endemia , Nea , welk aen

Minerva geheilight was.

Eenigen willen , dat Cicynetbus, nug
t

Pondico zou genoemt zijn. Daer noch-

tans een eilant Pondico by Porcaccbi

,

dicht onder de Noord-ooft- zyde, of

Noord-ooft-hoekdes eilants van tfe-

groponte
;
tegen over 't vlek Loreo oïOreo

geftelt wort : benefTèns vier of vijf

klippen. Dit Pondico fchynt in on-

ze zeekaerten Scbiffi. genoemt te

worden.

Doch indien het eilant Cicynetbus

in den Pagafeefchen zeeboefem, vol-

gens Strabo en Mela, lagh, zoo is

miflchien Cicynetbus , dat eilant , welk
nu Efliljon of Stritfer genoemt wort.

Bezuide de Weft - hoek van de

Golfo van Volo, Capo Efliljon genoemt,
leggen twee eilandekens , zonder

namen ia de zeekaerten.

Ver-

:
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Verklaring der letteren , in de nevensgaande af.

beeldingvan het kafteel vznFob, in hét verfchiet.

A Moelie.

B Magazijnen.

€ Poort aen de zeekant.

De ftad Volo wiert by d'Ouden , als
Plinius, Tegaja ofPagafen genoemt, en,
na dezelve ftad , deze golfvan Volo,de

Pagajeefche zeeboefem gehesen. Zy leit

negen Italiaenfche mijlen ten Wefte
van de ftad Demetrias , nu Dimitriada

;

hoewel Plinius Pagafa voor een en
dezelve ftad met Demetrias hout : en
wil

, dat dezelve eerft Pagafa , en daer
na Demetrias genoemt was.
De ftad of 't kafteel van Volo leit byna

in 't vierkant , met hoge muuren van
een groten omtrek befloten, die ront-
óm met vierkante torens , na d 'oude
wijze, gefterktzijn.

Eenige ftellen op het eind van deze

D Torens rondom het kafteel

E Moskee.

F BinnenQe inwijk van de GolfvM Vole.

golf, ofaen de binnenfte inwijk, aen
de Noordzijde , een weinig yan ftrarit
eene ftad Volo, en op hetftrant, en
eenige weinige treden van de zee, een
vierkant kafteel.

Voor het kafteel is overal een vlakke
gront

: en men kan met geen boot
aen lant komen. Maer buiten de ftad
heeft men de diepte van zes, acht,
tien entwalefvadem waters: alwaer
de fchepen zoo dicht aen de ftad
konnen leggen , alffe willen. Grote
fchepen vinden overal in den boght
goede reede: want menheeft'ereen
fchonen gront en vlak water.
De ftad Volo leit op omtrent negen

hb % ert
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Aenwyzingvan de letteren, gefteltin de nevens-.

gaande afbeelding van den platten gront, des kafteels van Volo.

A Moelie.

B Magazijnen.

C Haven aan de zeekant.

D Torens rondom de muuren en bet kafleel

en dertigh graden, en vier en twintigh

minuten. Zy heeft een ruime en vei-

lige haven, die door eene moelie,

tegen het gewelt der zeebaren , be-

fchermt wort.

Des jaers zeftien hondert vijf en

vijftigh hadden de Turken , wanneer
zy met de Venetianen in oorlogh

waren , benefTens andere krijgsbe-

hoeften, een grote menighte bifchuit

en meel aldaar by een vergadert , dat

uit de nabygelege lantftreken, die bo-

venmate vruchtbaer zijn , derwaerts

gevoert was. Morojini , toen provedi-

tor ofopperhooftderVenetiaenfche

E Poorten.

F Putten.

G Binnenfie inwijk van de Golf van

Volt.

oorloghs vloot , des verwittight , be-

floot , na het veroveren van het ei-

lant Egina,zenRonts zich derwaerts te

begeven, om die plaetfe te veroveren

en Hechten.- dewijlhy genoechzaem
bevroede , dat hy daer door den

vyant niet alleenlijk van dat gerijf

zou ontbloten en beroven 5 maer ook
t'effens , met den overvloet van den

bekomen lijftoght , eenen tijr langh

zijn eigen krijgsvolk konnen fpijzen.

Na dan op alles orde geftelt te

hebben, die de krijgsknechten , in ee-

nen aenflagh van geen klein belangh,

moeften onderhouden , floegh hy op
wegh,
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wegh , en ftak met de vloot in zee.

De Kolonel Britton , met behoor-

lijkgetal van krijgsvolk te lande ge-

flapt, beval aen d'eene zijde petarden

aan de poorten te hechten , en aen

d' andere zijde by ladders over de

muuren te klimmen , zonder die van

binnen eenigen weerftant daer tegen

boden ; maer (taken op de vlucht , en

gaven aen deVenetianen vryen ingang

ter ftad , zoo door d'opgeflage deuren

der poorten , als over de verlate mu-
ren. DeBafTa, het opperhooft , en

d'Aga, weken beide, tot behoude-

nis van hun leven , in eene hoek van

de merkt. Maer wanneer die ook be-
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zeften, dat zy van nootwendige be-

hoeften tot tegenweer onverzieri

waren , beflotenze liever te vluch-

ten, als hun leven nodeloos te fpii-

len.

Na deze aenflagh dus gelukkelijk

uitgevallen was , beval Merofini de
bifchuit, ter gewighte van vier mil-

joenen ponden , en ander krijghs-

tuigb , en zes en twintigh ftukken

gefchuts,te fcheep te brengen:maer al

het overig, met de magazijnen, hui-

zen en moskeen in kolen te leggen. In

het vertrekken, met de vloot , wier- ,

den de muuren , met het fchieten uit

grofgefchut, ten gronde gefleght.

Eilanden Lichades,

iodc

at.

:nec

ONder Ceneum, de YVefter uit-

hoek van het eihnz Eubea, nu

Capo Lïtar genoemt , en voor
of tegen over den Maliacifchen zee-

boefem , nuGolfo diZiton , en tegen

over het valt lant van d'Efiknemidi-

fchen Lokren j leggen drie eilanden ,

Lichades by d'Quden , zlsStrabo, Pli-

niusen andere, genoemt.- maer hoe
deze eilanden nu geheten zijn, is men
onbewuft: hoewel men in de zeekaer-

ten drie klippen of eilanden , zonder
name onder Capo Litar vint uitgebeelt.

D'eilanden Lichades waren alzoo

na Lichas j een knaep van Herkules ,

by dezen voorval , zoo men de fabe-

len der poëten geloven magh , ge-

noemt. Wanneer Herkules, op zijn ze-

ven en dertighfte jaer, Euqtus, ko-
ning van Thejjalie , gedoot , ên de ftad

Echalie verwoed had, bequam hy Jole,

dochter van koning Eurytus* ( welke
de vader aen Herkules , fchoon te vore
aen haer verlooft , geweigert had ten

wij ve te geven) met gewei t , en voer-
de haer na het eilant Eubea over.

Deianira , gemalin van Herkules , ver-

wittight, hoe haer gemael door liefde

op Jole verflingert was , wiert daer

over geweldigh tegen hem met
gramfchap ontfteken , en zond door
den dienaer Lichas hem , wanneer
hy op d'uithoek Ceneum van Eubea
zou offeren , zijn kleet of hemde
toe , dat met het vergifrigh liefde-

bloetvanden doden Centaurus Nejjits

geverft was. Na Herkules dat aënge-

trokken had , en aenftonts door het

vergif, dat hem in het bloet door het

gantfch lichaem getrokken was , in

eene razernye quatn te vervallen

,

greep hy zijnen knaep Lichas by het

hair , en plompte hem van boven
neer in zee, die in eeneri fteen zijns

naems verandert wiert. Waer uit

federt deze eilanden zouden ont-

ftaenzijn. Daer na had zich Herku-

les , uitongedultvan pijne, opEta,
een bergh van Thejjalie , nu Banina

genoemt -, met zich op een bran-

denden houtftapel te werpen , om
't leven gebraght.

Ovidiui gedenkt , in zijn negen-

de boek van de Herfchepping , dit

eilant, of liever klip , in het enkel ge-

tal , met den naem van Lichas , in de

volgende woorden.

Nu fleektook in den Èuhoifchen Jlroom

een korte klip hoogh op , en behout de voet-

flappen van eene menjchen geflalte ; dié

de zeeluiden vrezen te betreden , als ofdié

gevoelen zou hebben , en noemenze Lichas.

In aeloude tijden was , volgens

Strabo , veel van d'eilanden Lichades,

en van Ceneum , eene uithoek van het

eilant Eubea , doot aertbeving in zee

ter neer geftort en verzonken.

Plinius fteltinGriekenlant , tegen

over Attika, d'eilanden Lichades , Scar-

phia , Care/a , Phocaria en vele andere

zonder lieden , en hierom onedel.

Na ofby d'eilanden Lichaden , vind-

bb 3 men
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men i'n het varen langs het ftrant, vol-

gens Strabo , eenige andere eilan-

den , die hy alwillens overflaet te

befchryven.

LICHADES
Eenigen houden de drie eilanden

'

van Plinius , als Scarphia , Carefa en '

Focaria , voor d'eilanden Lichadès.

Eilant Atalante , nu Taïandi.

DJodoor, Thucyhides, Strabo, Li-

'vius , Plinius , Paufanias , Ste-

phanus , en meer andere oude

fchrijvers , (lellen in de Straet van

den Euripus, oiGolfo van Negroponte,zz\\

eilant Atalante gertoemr. Doch tot

onderfcheit van een ander gelijkna-

Zietpag. migh eilant Atalante, dat voor Attika

M-2 ' of voor dekuft van Athene», byhet
eilant Salamis , naby het eilant pfytta-

lia, en by pyreus, een haven van Athe-

nen , Iagh , wort by Strabo dit eilant

Atalante, Atalante , by Eubea , en ook
Atalante , by of nefFens Opus , en Ata-

lante, by de Lokten , envanTlnicydi-

des Atalante , by de Opuntifche Lokren

,

gebynaemt: want dit eilant Atalante

lagh by of neffens de ftad Opus , en

Voor of in den Opuntifchen zeeboefem

,

die alzoo na de ftad Opus genoemt
was , en door een uithoek , van Cynta,

de zeehaven van Opus , en tegen over
Strab. de ftad Edepfus van Eubea gelegen

,|
ge-

fcheiden wert. Te weten.d' Opuntifche

. zeeboefem , groot veertigh ftadien

,

lagh vervolgens na die ftederi, in de

welke de Beotifche zeekuft, tegen over

Eubea,eindighde: en na den Opuntifchen

zeeboefem, volgde dicht daeraen de

Maliacifche zeeboefem , nu Golfo di Zi-

ton.

Het zelve eilant wiert Atalante by
de Lokren, of by d'Opuntifche Dokten, ge-

noemt, dewijl het neffens de volken

Lokren , of neffens &Opuntifche Lokren,

£ alzoo na de ftad Opus gebynaemt,)
gelegen was , die tegen over het ei-

lant Eubea,neffens de ftad Opus, woon-
den.

Dit eilant Atalante wiert aldus

tweezins of tweevoudigh by d'ou-

den gebynaemt : 't zy om de nabybeit

aen het eilant van Eubea , of aen het

lant van Lokris,ofdewyl het van Eubea

ofvan Lokris, door aertbeving ofdoor
een hogen watervloet , afgefcheurt

was. Dit laefte fchynt Strabo te

willen gevoelen : daerhyvan dit ei-

lant Atalante, by Eubea , aldus fchryft.

Men zeidt , dat Atalante by Eubea ,

doot het ontftaen van eene fcheure ofklove ,

in het midden , doorgang tuffchen beide

voor het doorvaren gemaekt hebbe , en

eenige vlakke landeryen tot twintigh (la-

dien verre verdronken waren , en zekere

galey , uitdefcheeps-timmenverven opge-

nomen zijnde, boven op de muur £ derjlad)

neergevallen zy.

Plinius melt duidelijk, dat de natuur

het eilant Eubea van Beotie , en Atalan-

te van £h£^ afgefcheurt hebbe.

Daer en regen wTl Diodoor , dat het

eilant Atalante te voore een hangend
eilant van Lokris zou geweeft zijn , eri

op het derdejaer van dachten tach-

entighfte Olympias , dat is , op hec

vier hondert en vyf en twintighfte

jaer, voordes Zalighmakers geboor-

te , door aertbeving en een hogen
watervloet van het lant van Lokris zou
afgefcheurt zijn : want hy fchryft

aldus.

Zulke vervaretijke aertbevingen ont-

flonden over alin alde delen van Grieken-

lant , dat Je inkortende zeebaren aen ve-

le fieden op de ftranden een zeer groten

neerlaegh en ramp toebraghten , en eene

lantftreke van Lokris , welke te voore een

hangend eilandwas , tot een een eilantge-

maekt hebben , dat den naem van Atalan-

te voert.

Eufebitts fchryft ook, nadenvoor-
gangjvanDWtw.dat Atalante,by de Lo-

kren, van Lokris zou afgefneden , en tot

een eilant geworden zijn. Doch het

fchryven van Diodoor, zou men , door

het gezagh van Thucydides , tegenfpre-

ken kunnen s dewyl dees het zelve

nietgedenkt,die nochtans op een zei-

ven ty t met Diodoor geleefc heefr.Daer

en tegen getuight hy, dat het eilant

Atalante , by d'Opuntifche Lokren ,

( gelijk dat aldus by hem geby-

naemt wort ) voor die tyden al eert

woeft eilant geweeft zy, op de welke,

te weten, op de tachentighfte Olym-
pias,
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pias , het zelve eilant , tot een

kafteel of vefting door d'Athenersbe-

muurt vviert : ten einde de zeerovers

uit de ftad Opus , en uitliet overigh

Lokris varende , Eubea geen quaet zou-

den doen.

Na verloop van zes ofzeven jaren,
^ ontftont ontrent dien oort aen het

eilant Atalante , by d'Opuntifche Lo-

kren , en in het overigh Lokris , door

aertbeving , een grote watervloet:

vvaer door een gedeelte van de ve-

fting der Atheners vernielt , en een

van de twee fchepen , die op lant ge-

haelt waren , gefioopt wiert.

Plinius ftelt het eilant Atalante in

den uitgang van den Euhoifchen zee-

boezem , gelijk de vier eilanden Pe-

tahen by na in den eerften ingang.

Ptolemeus gedenkt ook een eilant

Atalante van Eubea , en ftelt het tuf-

fchen d 'uithoek Ceneum en de ftad

Edepfus van Eubea.

Het eilant Atalante wort nu noch
gebroken Talanti , Talandi , of Talati

genoemt : hoewel andere willen,

dat het ook Kaloiero zou geheten zijn.

Daer en tegen willen eenigen, dat

het eilant Atalante voor Attika, nu Ka-

loiero zou genoemt zijn $ dewyl het

door Kaloieres of Griekfche geefte-

lij ke bewoont wort.

Dewyl nu zommigen onder d'ou-

den , dit eilant het eilant Atalanteby

d'Opuntifche Lokren , en andere Ata-

lante, by Eubea gebynaemt hebben ;

dewyl daer en boven deeenfchryft,
dat het eilant Atalante zou van Eubea

,

en andere , dat het van Lokris zou afge-

fcheurt zijn,zoo zou men uit dit dub-
belzinnig fchryven der ouden, twee
eilanden van Atalanten in den Euripus

of golf van Eubea kunnen ftellen ; te

weten , een onder het eilant Eubea, en

een ander onder 't lant van Lokris: 'ten

zy men zeggen wilde , dat een eenigh

eilant Atalante, die beide toenamen
by d'Ouden gevoert hebbe,tot onder-
fcheit van het eilant Atalante voor At-

tika gelegenmaerdien d'Ouden flegts

,

tot onderfcheit van het eilantAtalante

voor Attika , nu aen dit eilant Atalante

den toenaem van Eubea , na het naby-
gelegen lant Eubea , en dan den toe-
naem van Lokris of Opuntifche Lokren

,

na het neffens gelegen lant van Lo

gegeven heb-5
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kris of volken Lokren

ben.

Des onaengezien vindmen in de
zeekaerte van het eilant Negroponte,

door Thomas Porchacchi ontworpen ,

een eilant Kaloiero , onder Capo Litar

geftelt : en een ander Talati , onder
de kuft van Beotie.

Na de golf of zeeboefem van Volo

maekt ten Noorde d'Egeefcbe zee ver-

fcheide andere grote en kleine zee-

boefems , als de golf van Salonichi,

de golf van Ajomano, en de golf van
Monte Santo , dat is , de zeeboefem van

den Heiligen bergh , eertij ts Athos ge-

noemt. Maer in gene van alle leggen

eenige eilanden.

De golf van Salonichi , alzoo na de Golfeö

ftad Salonichi of Saloniki geheten ,{*
a

c

d

hf*"
wert by d'ouden Thejfalonifche , Mace-
donifche , Thermaifche , en Thermeefche

zeeboefem geheten. Zy fchiet uit

d'Archipel tot de lengte van hondert
en veertigh Italiaenfche mijlen , tuf-

fchen de zeer luftige en vlakke lan-

douwen van Macedoni, enftrektuit

d' Archipel van 't Zuid-Oofte na her.

Noorde, en loopt wat kromaghtigh.

Zy leit aen haren mont tuffchen twee
uithoeken of kapen befloten: dieaen
de zuidzijde heet Cap.S.Georgo,en is de
noorthoek van de golf van Volo, maer
de noorthoek heet Porto di Sabioni.

Aen de binnenfte inwijk of aen
het Noordeinde van deze golf , en
tenWefte aen de grote envifchrijke

reviere Wardar , by ouds Axius oÏBar-

darus genoemt, leitdevermaerde en
grote ftad , nu ook Salonichi , maer
was by d'ouden Theffalonika geheten.

Zy leit ten dele op eenen verheven

oort , en ten dele op eene vlakte.

Zy is een van de voornaemfte fteden

van Macedonië , en komt den Turken
zeer wel te fta. De muuren der ftad

zijn na d'aeloude wijze met veertigh

torens, op een behoorlijken afftant

vanmalkanderen,gefterkt, dieeeni-

gen in den omtrek op anderhalve, en
andere op drie Duitfche mijlen be-

groten.

De ftad heeft een zeer ruime
haven , en wort door drie forten of

kaftelen befchermt. Het een , en het

kleinfte, leit aen de zeefteiger, een

weinigh van de muuren, en is met
twirs-
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twintigh ftukken gefchut bezet : de

twee andere leggen ook in het gezigt

der zee , na de hoeken van de muren ,

en zijn ieder met 30 of40 ftukken ge-

fchutsgeftoffeert. Aen de lantzijde

leit een kafteel, dat ook, gelijk als ze-

ker kafteel van Konflantinopolen , de

teven torens genoemt wort , en de

ganfcheftad in dwang hout. Aen de

voet des kafteels leit eene volkrijke

voorftad , die met een byzonderen

omtrek befloten is , maer taekt ge-

heellij k aen de ftad Salonichi.

Mentelt'er acht enveertigh mos-
keen : waer onder de kerke van s.

Demetrio , met drie gewelven , die

op zeer fraeie kolommen ruften. Men
zeidt S. Paulus in deze kerke by zijn

leven zou gepreekt en geleert heb-

ben : gelijk hy ook aen die van Thejfa-

hnika brieven gefchreven heeft. Daer
is ook eene kerke van 5. Sofia geftight

door den Griekfchen Keizer Juftima-

nui. Daer zijn dertig Griekfe kerken,

zes en dertigh grote Synagogen der

Joden , behalve vele andere kleine.

Op het jaer elf hondert en tach-

entigh wiert de ftad Salonichi door

Willem, koning van Sicilië, den Griek*

fchen keizers afhandig gemaekt Maer
als deze ftad weer onder 't Griekfch

keizerrijk gekomen was, gafkeizer

Andronikm Paleologus , op 't jaer veer-

tien hondert en dertien, dezelve aen

deVenetianenover, zoo om hunne
genegentheit hemwaerts, alsbyftant,

tegen zijne vyanden , te vermeeren.

Na verloop van naulix acht jaren,

maekten de Turken zich meefter van

de ftad : het welk hen te lichter te

doen viel ; dewijlze verre van de

hooftftad lagh , en toen niet wel van

volk en krijgstuigh voorzien was.

Deftedelingenzijn'erzeer talrijk:

infonderheit de joden.De huizen val-

len'er door de menigte van inwoon-
ders klein , en de ftraten fmal en vuil.

De ftad Salonichi is bovenmate ne-

ring en koopryk , door den overvloet

van koopwaren,die derwaerts uit ver-

fcheide geweften van dien oort, zoo
te water als te lande , aen en afge-

voert worden.De voornaemfte koop-

waren beftaen in zijde, wol , hui-

den , leer van allerlei ftagh , wafch,

granen , katoen en yzer.

Eilant
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HEteilant Naxos, byd'oude Grie-

ken en Latijnen genoemt , wort

nu noch by de Turken en Grieken Njx-

cia of Nixfia , en by d' Italianen en

d'onzen Nicfia, en ook Nixia, enby

de Franfen Naxis geheten.

Het eilant Naxos heete te voore by

d'ouden Strongyle, daerna Dw, toen

Dionyfias , ook Kalliopolis , en klei»

Sicilië : maer wiert eindelijk Naxos ge-

noemt: want wanneer de volken Ka'

ren , onder hunnen veltoverfte Naxos ,

dit eilant in bezit genomen hadden

,

hebben die het na den zelven Naxos

genoemt. Ofhetwert, volgens ande-

ren, Naxos genoemt , na Naxos , zoon

van Endymio».

Eenigen fmeden Naxos van het

Griekfch woort Naxaj , dat zy opoffe-

ren uitleggen : en willen , dat het ei-

lant alzoo , van wegen de veelvoudige

en uitgeleze offerhanden , die aen Bac-

chus op dit eilant plegen gedaen te wor-

l'den , zou genoemt zijn.

Wel gevoelt ook Bochart , dat het

eilant Naxos al2oo , van wegen de veel-

voudige en uitftekendc offerhanden,

,zou genoemt zijn: maer hyhoutiv^-

acos voor geen Griekfch , maer voor

,een gebroken Fenicifch of Syrifch

iwoort , gefmeet van Nacfia, of Nic-

/i, dat ook offerhande betekent.

Het eilant Naxos wiert te voore

Strongyle genoemt, van wegen def-

.felfs rontheit : want die betekenis heef t

ihet woort Strongyle , op Griekfch j

hoewel het niet ganfeh ront is : maer

;een wijngerts-blat gelijk: gelijk ook
'^enigen het byna vierkant maken.

Het wert by d'oude Grieken Dia
,

lat is ,
goddelijk , en Dionyfias genoemt,

dewijl het aen Dionyfius , dat is, Bac-

hus , heiligh was : of dewijl het aen

Dionyfias herbergh en verblijf-plaetfe

verfchaft had : of het wert Dionyfias

genoemt, van wegen de vruchtbaer-

iheit der wijnbergen, daer in het alle

d'andere eilanden overtrof: want d'ou-

iien hielden Dionyfias of Bacchus , voor
den vinder en voortteelder der wijn-

dokken.

Het wert klein Sicilië genoemt , van
.vegen de vruchtbaerheit aller din-

gen, die het voortbrengt : gelijk ook
het groot eilant Sicilië in aeloude tij-

den zeer vruchtbaer was , en de koren-

fchuur der Romeinen genoemt wiert.

Het wert Kallipolis, dat is, fchone

pad
,
genoemt , na eene aeloude fcho-

ne ftad, wel eer op dit eilant gelegen.

Het eilant Naxos heeft ten Wefte
het eilant Paros , op een afftant van an-
derhalve mijle , ten Noorde het ei-

lant UWikona en Delos , op een afftant

van vijf mijlen, met een kanael of
doorvaert tuffchen beide, ten Zuide
Nio , en ten Zuid - Oofte het eilant

(JVLorgo.

Plinius fielt Naxos zeven duizent en
vijf hondert fchreden van Paros , eenc
ftreke van een Duitfche mijle en drie

vierendeel , en achtien duizent van het

eilant Delos , en 17000 van Ikaros.

Hy brengt den omtrek op vijf en
zeventigh duizent fchreden, enmaekt
het de helft groter als het eilant

Paros ; hoewel andere den omtrek
vijf duizent fchreden groter maken,
en op tachentigh Italiaenfchc mijlen Porcadu

brengen , en andere op hondert en Tavcm.j

twintigh Italiacnfche mijlen begroten.

Op dit eilant zijn van d'aeloutheden
i>orcacj,.

alleenlijk de puinhopen of bouwvallen
van eene muur noch overgebleven,

die als eenemoeliemaektcn,daerviec
of vijf galeyen konden leggen. Men
ziet'er noch vele puinhopen van
gebouwen der oude Venetiaenfche

hertogen , en overwelfde en marmere
paerdeftallen , die noch alle in hun
geheel blijven ftaen zijn.

Deze hertogen waren heren van
twaelf andere eilanden , en hadden dit

eilant Naxos,om de luftighcitdes oorts,

tot hun verblijf gekoren : van waer
zy over de meefte eilanden der Cyklade»

geboden.

Het eilant Naxos heeft nu drie fraeie Tavern.

fteden, als Barequa, Jü>ufa en Palet :

en meenighten van dorpen.

Porcacchi fielt, op den oever der

zee , eene ftad , ook Nicjia , als het

eilant, genoemt : de welke, ten tij-

de der Kriftenen , met een biflehop-

lijken zetel verheerlijkt was.

Voor deze ftad leiteen fraeien wijd Porcach

V ftrek-
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ftrekkend velt, ganfch met wijnftok-

ken beplant, die gtotcn overvloetvan

wijnen geven.

De ftad Nikfia leit aen de Weft-

zijde des eilants , benoorde de hoek

van de haven , Porto Salmi genoemt

,

aeneenen boght, op een ronden heu-

vel, als een kafteel.

Aen de Weftzijde flont wel eer een

prachtige tempel, met het beelt van

Apollo.

Powach. Aen de zelve zijde des eilants leit

een haven , Porto Salini, dat is , zout"

haven , na de by gelege Zoutpannen ,
ge-

noemt, anderhalve mijle ten Noord-

Oofte van Porto Trio , een haven van

het eilant Paros.

Benoorde de lage hoek der haven

van Nikfia. leiteen groter boght of in-

wijk, als Porto Salini, daer de ftad

Nikfia op eenen ronden heuvel, als

een kafteel leit, gelijk gezcit is.

Voor deze haven leggen twee eilan-

dekens , tuflehen de welke de fchepen

op zes , zeven en acht vadem deurzei-

len kunnen.

Bezuidehet kleinfte eilant leit een

blinde klip , zeven voet onder water

:

en een andere tuflehen het Noorde-

lijkfte eilant , en de hoek van Nikfia ,

zoo groot als een fchip , ook zeven

of acht voet onder water, en fchiet

zoo fteil , als een muur neer. Tegen

deze klip is het achtien vadem diep.

Tavemier daer en tegen fchrijft , te-

gen beright van alle zeeluiden en zee-

boeken , dat op dit eilant gene haven

zy, en de fchepen, die aldaer komen
handelen , zich in de haven van het

eilant Paros , Verton genoemt, ophou-

den.

Aén de "Weftzijde des eilants leit

een vlek Ofiro , en een ander Ape-

rato genoemt , beneffens het welk een

dal leit , dat ganfch met bomen beplant

is, en overvloedelijk veel aertvruchten

geeft. Het wort bevochtight door eene

kleine beke of riviere , en ftrekt tot aen

den bergh Stellida.

Ontrent op het jaer vijf hondert,

voor des Zalighmakers geboorte , ten

tijde van den Perfifchen koning Darius
,

waren eenigen der groten , door de

gemeente, van het eilant Naxos ver-

jaeght , die zich na Milettts , eene ftad

van ]onie , by Arifiagoras , (die by afwe-

Herod.

O s.

zen van Hifiieus , de heer der ftad , de-

zelve beftierde,) begaven, met verzoek

van krijgsmaght en volk , om weer in

hun vaderlant te mogen komen. Maer

Arifiagoras wende hen zijn onvermo-

gen voor , doch wees hen na Artafer-

nes , broeder van koning Darius, die

hy zeide , opperhooft van alle d'aen-

zecgelege plaetfe in Afie te zijn , en een

groot krijgsheir en vloot te hebben. De
Naxiers , dit horende , baden Arifiago-

ras geweldigh, om het werk ten ge-

wenichte einde te brengen, en beloof-

de hem gefchenken en d'onkofkn des

oorloghs te zullen voldoen : want zy

hadden grote hope, dat de andere Na-
xiers , wanneer zy in hetgezight des ei-

landen zouden gekomen zijn , al doen

zouden, wat zy hen belaften, en na hun
bevelen luifteren.

Hierop trok Arifiagoras na Sardis,

daer K^Artafernes by koning Darius

zich onthield , en ftelde dien den aen-

flagh geweldigh fchoon voor , en zei-

de, hem: hot. Naxos wel geen groot,

maer anders een fchoon en goet eilant

ware , en na by ]onie lage , en daer.

en boven veel gek en flaven haddc.

Dies ried hy hem na dat eilant met een

krijgsheir te trekken , en de vlughte-

lingen weer daer op te brengen. Voorts

beloofde hy hem , behalve d'onkofte

des oorloghs , een grote meenighte van

geit te zullen geven.

Ook achte Arifiagoras hoogh no-

digh, en dienftigh voor den koning

te zijn , eilanden voor hem te winnen

en befcharen, en zelf ook Naxos, en

die aen Naxos hingen , als Paros , Aa-

dros , en andere eilanden , de Cykladen

genoemt : want niet een van d'eilan-

den Cykladen ftont toen noch onder

Darius.

Doch Artafemes vond raetzacm

eerft koning Darius daer over tefpre-

ken , en dien den aenflagh te verwitti-

gen : die daer op twee hondert fchepen >

onder beleit van den Perfiaen cMega-

bates , des konings bloet-verwant, na

Naxos zond , om den aenflagh uit te

werken.

Hier op ftak Megabates met de vloot,

en de verjaeghde Naxiers, in zee , onder

fchijn van naden Hellefpontxz varen,

en verzelt met Arifiagoras.

Maer tuflehen OHegabates en <_x/W-

Jt*.
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jtagoras ontftont twift en krakeel , over

het ftraffen van zekeren hopman Scy-

lax, die zijn fchip onbewaekthad la-

ten leggen, en een vrientvan Arijtago-

ras was.

Megabates , hier over tegen Ariftago-

ras vertoornt , zond eenige des nachts

heimelijk met een fchip na Naxos , om
den Naxiers den ganfehen toelegh en

aenflagh t'ontdekken. Wanneer de

Naxiers (die niet minder daghten , als

dat een vloot op hen zou aenkomen,)

dit hoorden , braghten zy aenftónts

alles van het lant binnen de ftad , en

verzagen zich, alsof zy zouden bele

gert worden, van fpijze en drank, en

vermaekten de muuren der ftad.

ö

Na daii de gcvlughté Naxiers van

het eilant chiós na Naxos overgefcheept

waren, vonden zy d'andere Naxiers

in de ftad verfterkt , én op hunne hoede

te zijn: dies zy de ftad vier maenden be-

legerden.

Wanneer Arifiagords het geen , dat

hy ArtafemeS belooft had , niet kón

volbrengen , noch het krij^sheir be-

taling geven , beftont hy van koning

Darius af té vallen.

Tien jaren daer na trokken dé Per-

fianén, met eene vloot van Samos , n4

het eilant Naxos , om dat te veroveren

,

welk zy té voöre noch niet ingenomen

hadden.

Na zy uit d'Ikarifche zee daer aeri ge-

komen waren, begaven zich deNaxiers,

gedaghtigh aen het voorigh bedrijf,

met dé vliiglit na de bergen, en 'derf-

den niet blijven.

De Perfunen maekten de genen , dié

zy kregen , tot (laven , en ftaken de

tempels en de ftad in brant. Na ditge-

daen te hebben, trokken zy na d'an-

dere eilanden.

Het eilant Naxos is een vin de

fchoonfte,lüftighfte en vruchtbaerfte ei-

landen van d' Archipel.Ook getuigt£fe-

rodoot , dat Naxos wel géén groot 5 maer
eenfehoon éngoet eilant zy, en alle

d'andere in gelukzaligheit övértreffé.

Het geeft allerley flagh van goede
vruchten , voet meenighté van tam
én wilt vee , én brengt overvlöet van
vele andéré lijfs -behoeften voort.

Men héeft'er grote boflehen , daer

in kleine herten , en meenighten van
arendenen gieren nefteleh.
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Daer zijn vele wilde dieren. Men Poriack

hoort'er geduurighlijk een grore mee-
nighté van nacht-uilen of fchuif- uiten

,

anders huibeni huilen, die een naren

galm maken.

Men zéidt daer horzelen of wespen

zijn, die eenen menfeh met de fteke

van den angel dóderi. Oök zijn'er mee-
nighté van quakkels;

Aen de Noord-Weftzijde leggen

zeer hoge bergen , daer op zeer zwar-

te en herde Amaril-fteen valt, dien

d'ltalianen Smerigiio noemen : waer
na ook de naby aen zee gelege kaep of

hoek des eilants , Capo Smerigiio , by
hen genoemt wort.

Daer valt rharmerfteen, diebydeNig:

Grieken Ophites , dat is , Jlanghagh-

tigh, genoemt wort ; dewijl hy groen
vankleure, én met bleke plekken, als

eenflange huit , gefpikkeltis.

Men hout ook , dat op dit eilant

goutmijnen , maer de plaetfe on be-
kent zijn. Oök zouden d'inwoonders

die niet willen ontdekken , uit vreze

van de Turken, om daer door van
hen met onlijdelijken arbeit, in die te

bewerken , niet gefoolt te worden.

Dicht by de haven zijn Zout-pan-,

heh , daer in grote meenighté van zout

gewonnen wort. Inzonderheit valt op
dit eilant zeer treffelijke wijn, zoo
witte , als Clairet : waer om d'oude in-

woonders miflehieri aldaer eenen terri-

pél,ter eere vanBacchusféctiight hebben,

die hét eilant Naxos, tot zijn verblijf A rift°-

.

gekoren had, volgens een oude over- sfj||s r

y

levering der eilanders.

Ook getuight Diodoor, dat de Na-
xiers een zonderlingen voortreffelijkèn

wijn hadden : waer uit (zeidt hy) de

genegentheit van den God BacchuS, te-

gen dit eilant, blijkt.

Desgelijks getuight Solinus, naden
voorgang van Plinius , dat Naxos , in

vruchtbaerheit vart wijnftokken, alle

d'andere eilanden ovértreffe.

.Ook gedenken d'ouden , als onder

andere Stephanus en Suidas , dat op
Naxos een bron met zoeten wijn vloei-

de.

Het zelve getuight inzonderheit dé

poëet Propertius , in zijn gedight aen

Bacchus , daer hy töt hém zeit. Voor u
'vloeien , midden door Naxos , de zeer

geurige fircomen : "toaer uit de Nj.xi-

V z fché
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(che volken

ken.

Van wegen deze vruchtbaerheitder

wijnen, was het eilant Naxos aen Bac-

chus heiligh en gewijdt: gelijk Lemnos

aen Vulkaen , Delos aen Apollo (jrc.

Hierom noemt Hefychius Naxos hei-

ligh aen Dionifius , dat is , Bacchus.

In een zelven zin noemt ook de

poëet Statius , Naxos het Bacchifche

Naxos

Naxos

rins, byvoeght

o s.

makers geboorte , zeer maghtigh. :

' want zy hadden veel gelt,flaven en lan-

ge Ichepen , en acht duizent fchilt-

krijgsknechten. Zybraghten, neffens

d'andere Grieken, tegen de vlotevan

koning Xerxes , tweefchepeninzee.

Op dit eilant wonen nn niet, als La-

tijnen of Wefter Kriftenen, en Grie-

ken ; hoewel de laefte het grootfte ge-

tal (gelijk ook doorgaensopalled'an-

en Virgilius het Bacchatifche ', dere eilanden) uitmaken.

Herod.

Ariftot.

Waer op Servim , tot verkla-

. ^/voeght: dat Naxos aldus ge-

bynaemt was, of dewijl het metwijn-

ftokken beplant was:ofdoor de Bacchu-

fen geviert wiert : ofdewijl Bacchus, na

zijne vclttoghtuit Indien , aldaerdeze-

geftaetfie vierde.

Ook was op een klip of eilande-

ken, voor het eilant Naxos gelegen, een

tempel van Bacchus geftight : daer van

men nu noch eendeure of poorteziet.

Ook was in Beotie een tempel van

den Lyfifchen Bacchus geftight ; dewijl

de Thebaners , of inwoonders van Beo-

tie, den wijnftok van de Naxiers ge-

kocht hadden. Hierom wert het eilant

Naxos, ook Dionyjïas genoemt : gelijk
j

reeds te voote verhaelt is.

By d'ouden wort veelmale, en met

groten roem , de wijn van Naxos , on-

der den naem van Biblinifchen wijn, ge-

daght , die alzoo na Biblines , een ri-

viere van Naxos , genoemt wert. Des-

wegen vergeleken d'ouden den Naxi-

fchen wijn by Nektar.

Hierom zietmen ook op d'eene zijde

van aeloude medalien of penningen

van Naxos , een hooft tot aen de fchou-

deren, met een ruige baert, afgebeelt:

en op d'andere zijde, een danzende

of hippelende Selmus of Satyr , met

een kan in de linke, en een druiftors in

de rechte hant: en daerneftens een wijn-

ftok geplant. Op beide zijde ftaet op

den rant , met Griekfche letteren ,

NA202, dat is , Naxos.

D'aeloude Naxiers waren Jonen, en

van d'Athenersherkomftigh.

Demeefteoude rijkfte Naxiers be-

woonden de ftad^jixcf: maer d'andere

onthielden zich hier en daer in de dor-

pen verfpreit.

De Naxiers waren al ten tijde van

Darius

,

koning van Ier(ie , ontrent

H«od. vijf hondert jaren voor des Zaligh-

Men heeft in de hooftftad Njxo een

Latijnfche aerts-bifichop,en kanoniken

met twee huizen dergeeftelijken: een

van de Kapucijnen , en een ander

van de jefuïten. Desgelijks hebben'er

de Grieken eenen aerts-biflehop.

Wanneer een man of vrouw op dit

eilant komt te fterven, dan saet de

langftlevende, den tijt van zesmaen-

den , niet uit den huize , om wat zake

het ook zy : ja ook om de mifle niet

te horen.

Op dit eilant zijn (zoo men Buel del

Monte geloven magh
,
) boven mate

fchone vrouwen : welker vele door
fchaersheit van mannen niet trouwen

,

en haer leven lang maegt blijven.

Men zeidt de Naxifchc vrouwen , al-

leen op d'agtfte maent by ouds baerden,

dat haer door gunfte van Bacchus zou

verleent zijn , die ook zelf op d'achtftc

maent gezeit wert gebooren te zijn.

Wanneer Thefeus , zoon van den

Atheenfchen koning Egeus , het ge-

droght Minotaurus , op het eilanr Kre-

ta , door beright en onderwijs vac

Ariadne , dochter van Minos, kc

ning van Kreta. , in het Kretifch dool-

hof gedoot had, trok hy met haer na

het eilant Naxos over ; maer verliet

haer, wanneer zy by eenen bron te

flapen lagh, en vlughte met dezuftet

Fedra wegh , en nam haer ten wijve.

Daer na trouwde BAcchus , heer des ei-

lants , Ariadne, die haer een Knofllfche

krone met zeven fterren , door Vulkaen

wel eer voor Venus gefmeet , vereerde

:

welke namaels onder de fterren aen den

hemel geplaetft wiert.

Aen de Weftzijde der ftad , en aen

den oever der zee , is een bron , wel-

ke nu noch Fontana di K^iriana , dat

is , Ariadne , op Italiaenfch genoemt

wort: als of quanfuis deze de bron

was , daer by Ariadne zou te flapen

gele-
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gelegen hebben. Doch zoo Ovidius

mclt, zou Thefcus Ariadne op het ei-

lant Scio laten zitten hebben : hoewel

de meeften houden, dat dit op hetei-

lant Naxos gefchiet zy.

Ten tijde des Trojaenfchen oór-

lo<*hs, wasPeleus, zoon van Eakus en

Egina , en vader van Achilles , heer van

dit eilant , dat toen zeer volkrijk was.

Pififiratus , koning of geweldige

heericher van Ath,enen braght on-

UCU|

III.
I

trent op het zes hondert en vijftighfte

jaer , voor des Zalighrrialcers geboor-

te, dooroorlogh, het eilant Naxos ton-

der, en gaf het aen zekeren Lygda-

mis , een inboorling , te beftieren over.

Ontrent op het jaer vier hondert en

zeventigh , voor des Zalighmakers ge-

boorte , vvert de ftad Naxos , door het

krijgsheir der Atheners belegert. On-
trent den zelven tijt had Hippokrates , I onder het Turkfche rijk gebleven

nam het hen weer af, uit oorzake van

hunne harde regering.

Lang heeft het eilant Naxos na-

maels onder de Venetianen geftaen

:

die het tot hun luft-plaetfe en vertrek-

ken gekoren hadden. Maer op het jaer

veertien hondert en dertien maekteri

de Genöuefen , ónder belcit van hunnert

admirael Petrus Spinula , den Venetia-

nen het eilant T^jxos en Andros afhan-

digh. Doch het fchijrtt namaels weer
Onder de Venetianen gekomen te zijn.

Het eilant Naxos is., bencffens veel
l
>orcac |>

1

.

andere eilanden van dien oorc, lang

door zekeren ]an JÜhteriH, een edel-

man van Venetien , beltiert geworden :

maer namaels door eenen hertogh,

met name Giacomo of Jakop Krifpo , die

van daer door den Turkfchen keizer

Selim verjaeght wiert. Sedert is het

PF

heerfcher der ftad Gela, op het eilant

Sicilië , de Naxiers belegert.

De Roomfche Antonius gaf, op

Jiet jaer veertigh, voordes Zalighma-

kers geboorte, het eilant Naxos , An-

dros en andere , den Rhodiers : maer

Het brengt jaerlijks zes hondert pia- s 01; ;

fters, tot Karatfch of hooftgelt , aen

den groten Heer op. Andere willen,

dat het jaerlijks tWaelf duizent realen

van achten, aen de Venetianen en Tur-
ken, zöu betalen.

Eilant van 2'acebus tempel..

T\ Icht onder het eilant Njxos, en
•*-' ontrent een fteenwerp van daer

,

leiteen klein, ront en hoogh eilan-

deken , platte rotfe of klip , welke
Tavemier zoo groot in 't ronde maekt

,

als het oud hof van de Lowvire te Parqs

in Frankrijk is.

Op het midden van deze rotfe ftont

Wel eer een tempel van Bacchtts , die

ganfeh van marmer -fteén gebouwt
wasi en daer van men nu niet meer
als de grontveften ziet , met een poorte

of deure van drie ftenen gemaekt :

waer van twee de twee zijden maken

,

en de derde het bovenfte werk. Deze
poorte is vijfen twintigh ofdertigh voe-
ten hoogh , en ontrent vijftien breet.

Van het eilant Njxos , tot dit éilan-

deken of rotfe , leit een fraeie brugh

van gehouwen fteen: alwaer men bo-

ven en ter zijde kanalen of goten ziet

,

daer door de wijn in zekere bakken des

tempels liep, om op den dagh van

Bacchus feeft gedronken te wórden.

Na dezen tempel van Bacchus heb-

bén eenigen ook dit eilandeken , deri

tempel van Bacchus genoemt.

Bordonius en Porcacchi ftellen óp de-

ze klip of eilandeken , eene ftedeken

Pergola , en by d'ouden Strongyle ge-

noemt : na het welk , zoo eenigeri

willen , het eilant Njxos , met dien

naem , vele eeuwen zou genoemt zijn;

Eilantƒw, nu^\(/o A

Sttab: t-T Et eu
"

ant> kv doude Grieken en

;

«-• Latijnen Jos , na de Jonen , defielfs

inwoonders, geheten : wert anders óok
te voore Fenicie, volgens StephanuS^ ge-

;

noemt : maer heet nu Nio , en byd'Italia-

ncnNjo Njuovo. Nio leit vier mijlen teri

Zuide , en Zuide ten Wette van Trio

;

een uithoek van het eilant Paros ± ëri

heeft veertigh Italiaënfche mijlen in deri

omtrek.
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Herod.

in Vit.

Hom.

Strabo ftelt het eilant Jos op een

gelijken afftant van d'eilanden Anafe en

Therafia, en Plinius vier en twintigh

duizent fchredenvan het eilant Naxos

,

en 2 5 ooo van Thera.

Ten Wefte van Jos,en ontrent Kreta,

ftelt Sirxlo d'eilanden Suinus , La-

gufa en Pholegandros.

Hy noemt Jos een klein eilandeken :

waer op , zoo cenigen zeggen, (volgens

zijnfehrijven,) de poëet Homeer zou
begraven zijn. Ook getuight Plinius

,

dat het eilant Jos, door het graf van
Hameer eerwaerdigh is.

Jos is by verfcheide oude fchrij vers

zeer beroemt en vermaert.door de graf-

ftede van den aelouden poëet Homeer,en

door de geboorte- plaetfe van Homeer

s

moeder : want Homeer willende van
het eilant Samos, na Athenen trekken

,

quam aen dit eilant Jos te landen , dacr

hy op het fteenigh ftrant in eene ziek-

te verviel , en overleed , en begraven

wiert.

Op den kruin van eene rotfe lagh ee-

ne ftad , uit de welke eenige inwoon-

deis altijt neer-ftegen, en Homeer in

zijne ziekte hantreiking deden.

Het eilant Jos had ook eene ftad van

een zelven name , welke , neftens zes

andere fteden , om de geboorte-plaetfe

van Homeer ftreed: als Smyrne, Rho

dos , Kolofon , Salamis
, Jos , Argus oj

Athenen.

Van het eilant Jos was ook Homeer.

moeder geboortigh : naer luidt van ze-

ker orakel , dat in twee Griekfche

vaerfen , by Paufmias en Stephanus

.

gelezen wordt : gelijk daer in ook
Homeers doot op Jos voorfpelf wort.

Jus was een van d'eilanden Cykladen ;

hoewel de meelten het onder d'eilan-

den Sporaden rekenen.

De ftad deseilants is nu ook Nio ge-

noemt , en leit aen deflëlfs Weftzijde ,

op een hogen en fpitfen bergh.

Het heeft eene goede haven , dewel-

I ke recht Noordwaerts inloopt. Bene-

den de ftad leiteen grote zantbay , daejt

veiligh leggen voor de fchepen is.

Tuffchen de zantbay en een kleine

klip, welke een weinigh van het lant

afleit, is de mont van de haven, die

fchoon is , en aen beide kanten ge-

noechzame diepten heeft, om met de

fchepen daer in te lopen: die het beneden

d'eerfte vlakke ftene hoek, byde zant-

bay , over al kunnen neer zetten , met

een tou aen lantvaft temaken: want

men heeft'er op acht, tien, twaelf,

en ook op zes vadems waters ,
goeden

ankergront.

Het eilant éMytynus, rm éhdykone.

Strab.

Scephan.

Thucid.

Ptolem.

a Virgil,

Ovidl

Stac,

*lSo-
phi.in.

c Valk.

Steph.

H Et eilant , by d'oude Grieken My-
konos , en a Latijnen CMykone

genoemt
, en

wort nu noch gebroken

«Spon.

bPot-

cach.

c Baur-

trand.

Lib.4.

c, lï.

t> Mikoli , of c Michono , of Micheno
,

en in de zeekaerten Mikona. geheten.

Het cilanc Afykonos ïsalzoo na Afy-
'

konos genoemt, zoon van Eneas , die een '

zoon van Karifius en Rhyns was.

CMykonos, of Mykone, is een van
d'eilanden Cykladen , in d'Egeefche zee

gelegen , drie Italiaenfche mijlen Ooft-

waerts van het eilant Delos of Sdil-

les, en gene vijftien, gelijk Ferrarius

ftelt.

Het heeft in den omtrek "vijf en
twintigh , of b dertigh Italiaenfche

mijlen : hoewel anderen dien niet meer
als op c twintigh begroten.

Virgilius noemt CMykone , het ho-
ge CUykone : het welk hy miffchien

alzoo om den bergh Dimaftus , die

op dit eilant leit , en by Plinius

Vo

gedaght wort
, genoemt heeft.

Eenigen ftellen dit eilant onder Bl

het gebiet der Venetianen , en op

het zelve een fterk kafteel : hoewel
Spon getuight , noit gehoort te heb-J$
ben , dat oit de Venetianen daer pel.

van bezitting gehad hebben : gelijk

het ook gene vefting of fterkte :

heeft waer om de Turken het niet

durven bewoonen , uit vreze deKri-
ften Korfairen hen van daer zou-

den komen lichten, en tot flaven ma-
ken.

Maer de galeyen van den grooten

Heer, blijven niet in gebreken van

aen dit eilant alle j'aers te komen,
om het hooftgelt , dat zy Karatlch

noemen , in te vorderen.

Op dit eilant is niet meer als een

ftad of dorp , aen de Weftzijde bin-

nen de haven gelegen , dat jaerlijks

*zes duizent en zes honden piafters, *

of
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'pfflechts * 200 rijksdaelders tot Ka-

I -atfch of hooftgelt aen den groten Heer

Detaelt.

1 Het getal der inwoonders , die

1 sneeft alle Grieken zijn, beloopt nau-

\ lijks twee duizent : daer onder men
' wel vier vrouwen tegen eenen man
c vind : dewijl deze meefte eilanders

zeevarende luiden of Korfairen zijn."

" waer van de helft der genen , die hun
8 fortuin op zee gaen zoeken, niet weer

om komt.

/ De dochters zijn'er niet bars noch
t afkeerigh : en de meefte zeer fchoon

en fraei van leeft.

Zeker Kriften zee-kapiteyn nam
voor een wijle eene dochter meê
:van dit cilant, die d'eige vader aen

hem verkocht had. Zy geliet haer

daer in niet te willen bewilligen : gelijk

ook alle de vrouwen des eilants ge-

baren van huilen en kermen maek-

ten , en de ftad in oproer braghten.

Dit eilant was by ouds langh met

laertbeving geplaeght. Wanneer die op-

hield ,
quamen de volken van de

gebuur- eilanden daer op, die het in

' bezit namen en bewoonden.
'• Zoo d'oude Grieken en Latijnen

beuzelden , zouden de reuzen Cen-

tauren , de laefte door Herkules ge-

• doot , onder dit eilant begraven leg-

gen. Waer uit een fpreekwoort ont-

ftaen was : ^Alles onder een CHyko-

i nos brengen .- het welk op de genen

geduit wiert, die dingen onder een

zelve boek of befchrijving traghten

.te brengen, de welke door de natuur

gefcheiden waren.

Eenigen der ouden noemden de

;Mykoners Kael- koppen , dewijl de

kaelkopheit een aengeboorne ge-

ibrek en lantziekte dezer eilanders

• was. Waer om men ook tot een

.fpreekwoort tegen hen uit fchimp zei-

de: Een Mykoner kaelkop.

De Mykoners waren in oude tijden,

om hunne fchaersheit van middelen

,

zeer gretigh en begeerigh , om aen

een ander mans tafel ter maeltijt te

i zitten. Waer over een Mykonifchegafi-
genoot, by i^Atheneus, toteenlpreek-

i
woort gezeit wort : gelijk men ook

' tot een fpreekwoort zeide : na, de

.maniere of Teyze der Mykoners ,

dat op de genen geduit wiert , die
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ongenodight ter maeltijt quamen.

Op dit eilant waft veel katoen. Het
wikbraet is'er zeer goet koop Men
koopt'er een paer patrijzen voor vijf

ftuivers. Maer het hout en water is'er

zeer fchaers. Men brant'er by na

niet als gedrooghde kruiden. Een
eenige put verfchaft aen het ganfeh

dorp of de ftad water. Daer valt ook
wijn en koren. Daer zijn ontrent dertigh

Griekfche kerken : en eene Latijnfche

kerke alleen.

Het opperhooft des eilants is een

Griek, diederwaertsvan Konjiantino-

polen gezonden wort.

Men ziet 'er noch fraeie oude ge-

bouwen of dier puinhopen , tot be-

wijs van deflelfs oude doorluchtig-

heit.

Het eilant heeft drie havens : hoe-

wel daer weinigh fchepen aenkomen

,

ter oorzake van de nabyheit van het

eilant Delos , dat een goede haven

heeft.

Porcacchi fielt op dit eilant eene ha-

ven met eene moelie , ten Zuide S.

Stefano , ten Oofte S. Anna , en de

haven Vandermo. Op dit eilant is een

kaep of uithoek Tullo genoemt.

De vrouwen erneren haer op dit

cilant met kotoen te fpinnen , die öp dit

cilant waft , of met zijde van het eilant

Andros , daer zy neusdoeken afmaken.

Ook gaen' er de vrouwen op eenby-

zondere wijze gekleet.

Het hair hebben zy gevlochten ,

en gemenelijk met een hair-fnoer in

een tuit geknoopt , en dragen pen-

danten aen d'ooren. Over het hooft

flaen zy , in het uitgaeri , een dun
gele zijden valie of kleet, dat met het

eind los om de fchouderen afhangt en

zwiert.

Zy dragen lijven of borft- rokken

van rood of groen fluweel, aen de

kanten of zomen met zilver of gout-

draet geflikt en geborduurt, en met
lange en brede linnen mouwen daer

aen, die op het einde zeer wijd, enby-
wijle aen de handen met kanten ge-

zoomt zijn. Om de midden hebben

zy een lange katoene fchort , met vele

ployen : dies daer zeer veel ftofte , door

de meenighte der ployen , toegaet.Daer

onder dragen zy een ander geployt

kleet, vaneenzelveftoffe, welk neer-

waarts
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wacrts tot aen de knien komt : dacr toe

meer als hondert ellen bombazijn gaet

,

zoo dicht en dik is het gcplooit.

Daer boven dragen zy een fchor-

teldoek , dat niet zoo laegh komt:

waer •onder haer hemt verfchijnt, dat

tot op de kuiten hangt, en aen d'ein-

den geborduurt is. Aen de beenen en

voeten, tot de tonen toe , hebben zy ka-

toene kouflen , en dragen muilen met
felp overtrokken , die zomtijts met
goutdraet geflikt zijn.

Rontom dit cilant leggen vele klip- Klip

pen. Tuffchen het eilant Mjkonos en

DeloSy leit een klip, die de Franken Dra-

generaren de Grieken Tragonijinoemen,

dat zoo veel als bckken-etUnt , van we-

gen de meenighte der bokken , gezeit is.

Drjj

ncra

Eilant Seripbos , nu Serfo of Serfou.

* Scyl.

Scrafau

tSte-
phan.

HEt eilant by d'oude Grieken en

Romeinen Seriphos of Seryphos

,

wortnunoch by de Grieken in 't kort

Serfo , en byd'onzen Serfou, byd'En-

gelfchen Serfanto, en by d'Italianen

Serfino gebroken genoemt.

Het is een van d'eilanden * Cykladen
,

of t Sporaden , en leit met zijne Zuid-

hoek op zes en dertigh graden, en zes

en vijftigh minuten , en vijf mijlen

Zuid-Weft van de Zuidhoek van het

eilant Zira , en zes of zeven mijlen

met zijne Noord- Wefthoek Zuid-

Ooft van 't eilant S. Geofge d'Arboreoi

Kardinads-hoet.

Het heeft ten Noorde het eilant

Fermina, ten Noord-Oofte Zira, ten

Oofte Delos, ten Zuid-OofteZ//^»/o,

ten Zuide Milo , en ten Wette het lant

van Morea op 1 8 of 20 mijlen.

Het heeft in den omtrek, a veeN* B°r

tigh ,
b vijftigh of c dertigh Italiaen- y\ t

fche mijlen : hoewel Plinius dien niet a<h -

groter als twaelf duizentfehreden, dat'

zijn twaelf Italiaenfchc mijlen, maekt.

Het heeft een dobbele bay, d'eenc

achter d'andere: en een klein ftedeken

aen de zelve leggen , meteen kleine ha-

ven. Devoorfte bay is van dertigh tot

twintigh , en d'achterfte van tien tot ze-

ven vademen,na de ftad tocdiep.Porcac*

chi ftelc ook een haven aen deZuidzijde,

en
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ctl diep ih't Lint eene ftad.

Het wortby Grieken bewoont i die

aldaer verfcheide kerken en een kloo-

fter hebben, gewijdt aen S. Michaél,

dien zy vele miraktlcn toefchrijven,

welke aldaer zouden gedaen zijn.

Het eilant is ganfcll berghaghtigh

,

rouwen fteenigh.
^

Tacitus fchijnt* dit eilant ganfeh

tot een fteen te maken : want fpre-

fcende van den redenaer Kajji'us Seve-

rus, die op dit eilant gebannen wiert»

zeidt hy: na hyvan goederen ontbloot
,

'en hem Tvater en vuur ontgeldt Hoas , is

hy op den Serififchen fteen o&dt gemor-

den. -

Zeneka noemt Serifos , als ook hét

eilant Sciathus ± woefte plaetfèn ; en

jde roüfte eilanden : en d'uitlcgger van

kien poëet Ariftophanes heet Serifos het

allergeringfle offlechtfte eilant.

Zoo d'ouden beuzelden , zou

jeen vifleher Dyktes , met zijne netten

ionder dit eilant eene kifte uit zee opge-

aaelt hebben , dewelke Perfeus , en

HOS. ïët

zijne moeder T>ana'ê beflöten hield , diê

van Akrifius , vadet van Danaë , in

zee geworpen waren: want men zeidt stra'^

aldaer Perfeus opgevoet zy > en allé de

Serifiers , met het hooft van Gorgo of

Medufa té brengen , ên dat aen hèh te

vertonen , verfteent of in fteen veran-

dert hebbe. Dit had hy gedaen , om
zich over zijne moeder Danaë te wre-^

ken ; dewijl Polydektes , koning van
Serifos, haër tegen wil en dank ten hu-
welijk wilde nemen, daer de Serifiers

toe hielpen. Hier door zou ook het ei-

lant zoo ftenigh geworden zijn.

Op dit eilant vallen zeil-ftenen , die sPon

evenWêl de naelt van het kompas niet

doen veranderen: niet tégenftaërtdë dë
fchepen dicht, daér by komen. Ook
zijn déze zeil-ftenen zoo goet niet, als

die van andere plaetfèn of mijnen.

Op dit eilant houden kikvörfchen,die pk^
niet boerekikken: waer uiteen Serifi-

fche .kikvoffck!.., tot een fpréekwoort

by d'ouden ontftaen was, dat opftil*

zwijgers of ftommen geduit wêrri

em.

i.

jlian.

i'on.

.11-

,'•

i-

in.

:rrar.

'lm.

'te-

in.

Eilant Siphos of Sifnós , nu Sifanm

HEt eilant , Siphnos of Sifnos , by

d'oude Grieken en Latijnen ge-

heten , wort nu noch gebroken a Si-

fanïo , of b Sifanno , of c Siphano , en
1 Sifanaby d'italianen, maergemenë-
tijk in de zeekaerten Sifahto genoemt.

Siphnos was te voore * Merope
of Meropia i en <^Acis geheten. Maer
let heeft den naem f Siphnos , van Si-

ihnos , zoon van Sunius , bekomen.

Strabo ftelt Siphnos na het eilant Ci-

nolus , en Stephanus ontrent het eilant

fretaoï Kandia. In de zeekaerten wort

}ifanto ten Noord-Oofte van het ei-

,ant Cimolo geftelt, op een afftantvan

wee mijlen : drie mijlen ten Zuid-Oo-
;te van het eilant Serifos, en vier mij -

.en ten Wefte van het eilant Paros.

Plinius begroot den omtrek van het

lilant Siphnos op acht en twintigh dui-

(

zent fchreden, een ftreke van zeven

.Duitfche mijlen : maer de hedendaegh-

jèfchrijvers, als Porcacchi , maken Si-

fanto veertigh Italiaenfche of tien

jDuitfche mijlen inde ronte groot.

Op het eilant Sifanto leggen ne-

;en of tien vlekken , die rijk van fcho-

le vruchten zijn, en fraei vrouwvolk

hebben. Daer ftaet een groot kloofter

op , in het welk byna alle geeftelijké

Griekfche dochters of nonnen , van
d'eilanden dér Archipel, belijdenis var!

Godsdienftdoen.

Sifanno heeft aen d'Ooftzijde eene PorcacL'

ftad.en zeeboefem,GW/o Schinofi by d'i-

talianen genoemt: en aen de Zuidzijde

een haven , daer eertijts eene ftad lagh.

De haven leit beoofte dè Zuidhoek

,

tuffchen de hoek en een kleen eilandè-

ken inj daer dè fchépen op twaelfj

dertien , veertien óf vijftien vadem
zetten , met een tou aen het klein' ei-

landeken vaft. Deze haven is goet , zoo!

voorde genen,- die uit 't Wefte als uit

het Oofte komen varen.

Daer is eene beke , met een fraeien

bron. Men vinder zcilfteen.

Op Sifnos is een fteen , die uitgeholt ph„.

en tot vaten gedraeit wort,dienftjgh om
fpijze in te koken,oftot eetwaren te ge- -

bruiken. Deze fteen heeft dit byzonder^
dat hy , met olie warm gémaekt zijnde i

zwart en hert wort : daer hy uit de na-
tuur d'allerweekfte is.

Op dit eilant wert God Pan aengé-> Porcacfc'

beden , gelijk aen zijn beelt te befpeu-

% ren
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ren is , dat op dit eilant ftaet.

Op het eilant Sipbnos wierden by

ouds zulke fraeie drink -kroezen ge-

maekt : dat men, wanneer men fraei en

kunftigh gemaekte drink-kroezen wil-

de noemen , Sifnifche drink-kroezen

zeide.

In oude tijden , onder de regering van

den Perlifchen koning Kambyfes , zoon

van Cyrus, bloeide de ftaet de.r Sif-

niers, en Sifnos was het rijkfteder ei-

Herod. landen 5 dewijl men op dit eilant zoo-

danige zilver en goutmijnen had, dat

van de tiende der gelden , die daer van

quamen, een fchat te Delfos wiert opge-

leit,zoo rijk als oiteen fchat mogt zijn.

De Sifniers zelfs deilden de gelden uit

,

die daer van gemaekt wierden.

Wanneer zy dan eene grote fchat by

een gebragt hadden , vroegen zy aen het

orakel te Delfos, of de tegenwoordi-

ge goederen hen ook langen tijt zou-

den by blijven. Pithya gaf hen ten ant-

woort: Wanneer op Sifnos het Pry-

taneon ( of raethuis , ) en de merkt

wit zou zijn,dan hadden zy op dehoute

troep (dat is vloot) en op den roden he-

raut of afgezant te letten.

Te dier tijde was het Prytaneoit

en merkt van witten Parifchen

fteen gebouwt. De Sifniers konden

dit orakel toen aenftonts niet vatten

,

noch wanneer de Samiers, die tegen

Polykrates, koning van Samos, oor-

loghden , na Sifnos waren overgc-

fcheepr, om byftant van hen te ver-

zoeken: want de Samiers, zoo dra

zy aen het eilant Sifnos gekomen wa-

ren , zonden een van de fchepen met

gezanten na de ftad. Naer oud gebruik

waren alle de fchepen vermiljoen-

root geverft. En dit was het geen , dat

Pythia den Sifniers voorzeidt had : hen

belaftende op den houten troep , en op

den roden gezant te letten. Wanneer
nu de gezanten op het eilant gekomen
waren , verzochten zy tien talenten

macralseenigevan de Sifniers te leen

Sifniers hen weigerden die te lenen,

verwoeften de Samiers hunne landen

De Sifniers dit horende, trokken hen

aenftonts tegen, en leverden den Sa-

miers flagh:maer werden overwonnen,

en vele hunner door de Samiers buiten

de ftad gefloten , die d'andere daer na

voor hondert talenten moften lollen.

Eilant nIMelos , nu éMilo.

* Strab.

Mela.

Pom-
pon.

Mei.

Stephan.

Sochart.

HEt eilant CMelos , byd'oude Grie-

ken en Latijnen genoemt, word nu

noch by d'Italianen , Grieken en Tur-

ken Milo geheten, en is een van d'ei-

landen * Cybladen.

Hetheefr den naem Melos van ze-

keren Melos , een Fenicier , bekomen

,

die uit Femcie derwaerts getrokken

was : want de Feniciers hebben aller-

eerft dit eilant bewoont.

Eenigen houden Melos voor een He-

breeufch woort, en fmeden het van

Melo, dat volbeit bediet: gelijk Me-
ntale, vol.

Anderen willen , dat het Melos of

Mylos zou genoemt zijn, na de Mo-
len-ftenen , die op Griekfch Mylias

genoemt worden , en door het ganfeh

eilant overvloedclijk veel vallen. Of
het wiert Melos genoemt , dat een ap-

pel op Griekfch gezeit is , van wegen

dcffelfs ronde geftalte : want Plinius

noemt Melos het rontfte van alle eilan-

den

Melos wiert anders by ouds ook By-

blis of Byblos , Sefrie , Mimallis ,

Sifnus en Acytos genoemt.

Het wert Byblis of Byblos van de Fe-

niciers genoemt, na eene ftad Byblis,

in Fenicie gelegemen Zcfyrie by de Grie-

ken, na de Wefte-wint , die aldaer veel

waeit,en.Z^rwopG riek fch geheten is.

Melos wert ook Stnfina genoemt,

van wegen het geruis en geraes der wa-

teren , dat die in het neerftorten van de

fteenrotfen en berden maken.

Milo is het grootfte en hooghfte ei-

lant daer ontrent , en doet zich met

twee hoge bergen op , als men uit het

Wefte komt aenvaren, die aen de Zuid-

zijde leggen.

Het heeft ten Oofte het eilant A'/o,

op een afftant van veertigh Italiaen-

fche of tien Duitfche mijlen, en tuffchen

beide d'eilanden .5V/;W, en Poltbandra,

ten Noord-Oofte het eilant Sifanto , op

een afftant van twaelf Italiaenlche mij-

len , en ten Noorde het eilant Serfou.

Strabo fielt Melos nader aen het ei-

lant Cimolos en Kreta, (nu Kandia)

als

Pi.

Hch,

Poch-
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torcl-

als Sifhos , zeven hdndert ftadien van

Scylleum Hermonium , een uithoek

van Peloponnefus of Morca : en byna

even verre van Viktynneum , een Uit-

hoek van Kreta of Kandia.

Milv leit van het eilant Kandia , hón-

dert Italiaenfchc of vijf en twintigh

Duitfche mijlcri,èn allernieeft tenNoor-

de van Retimo , een ftad van Kandia , en

even verre ten Noord-Wefte van d'uit-

hoek Scylleum , op PeloponnefuS, en van

d'uithoek Sunium, in Attika gelegen.

Het ftrekt van 't Noorde na 't Zuide,

tot vijf Duitfche mijlen verre , en

heeft in dert omtrek twintigh Duitfche

mijlen, en leit byrta in vormvaneene

boge. Plinitts maekt Melos het tontfte

van alle eilanden.

Het heeft in het midden, aen dé

Noord -Weftzijde, een zeer edele en

de befte haven van de werelt, die ni

't Noorde ziet. Want aen dezeNoord-

Weftzijde leit een grote bay , welke

diep in het eilant fchiet: en een fcho-

nc haven maekt, daer in de fchepen

tegen alle winden bevrijt leggen. Aen
het binnenfte der haven ftacc een to

ren Torre del Vefcovo , dat is , toren

van den Bijfchop , by d'Italianen ge-

noemt , met eenige weinige huizen.

De Weft-kant van de haven, in het

inkomen, is een rode fteile hoek. Als

men binnen in de haven leit, kan men
gene zee zien, dewijl dan het eilant

ïurca'

Antimilo recht neffens het gat leit , en

de haven alzooto;miekc. -

Aen d'Ooftwal van de haven ftaen

eenige viflehers huisjes, daer het goet

leggen voor de fchepen is , tot dicht

aen de wal.

By de hoek van 't gat der haven", aen

de Weftzijde , kunnen de fchepen ook
veiligh leggen, meteen tou aen het

lant vaft , en met een anker 't zeevvaerts:

maer het is'er met eene Noorde-wint
geen goet leggen : dewijl de zee dan

vry rolt.

Op de Ooft of Noord-Ooftzijde , by

de ingang der haven, ftaet een fterk ka-

fteel.

Tuflchen het Oofte en Noorde
lagh wel eer een zeer fterke ftad :

in de welke in aeloude tijden gebeurde

,

dat de knechten , by afwezen van hun-
ne meefters, de gelegentheit waerna-

men, en gelijkerhant het kafteel be-

*Offtc-
deksn.

Poicatfc;

fprongen , en den heer des kafteels

dootfloegen, die naiiiaels door de ftede-

lingen daer over met de wapenen aen-

getaft en geftraft wierden; Voorts wiert

het kafteel tot een beter vefting ge-

maekt en Aponocaftro , dat is , hoven-

kafteel, genoemt. Tegenover dit ka-

fteel leit, aen den anderen boghtder ha-

venden * kafteel San Demetno by d'Ita-

lianen genoemt : en ten Wefte , op een

punt of uithoek , een ftcdeken Pollona,

of Dulone : gelijk andere het noe-

men.

Aen de Zuid- Weftzijde des eilants,

eri benoorde het ftedeken Pollona , is

een grote inboght Sant Domingo, ofDo~
minicoby d'Italianen genoemt, daer in

goede ankergront Voor de fchepen op
zeftien vadem waters is. Meer Ooft-

waerts leit aen dezelve zijde een uit-

hoek i Cabo S. Bafilio genoemt.

Men ziet nu noch op dit eilant ken
tekenen van een fraei graf, daer in Me-
niftheus , zoon van Thefeus , en broc*

der van Demofon, zou begraven zijn

,

die ten oorlogh na Troje getrokken
was. Dees, van dien aenfiagh weerom
komende, en door onweer aen dit ei-

lant vervallen , quam aldaer te fterven.

Waerom hem aldaer een prachtige

grafftede opgerecht wiert.

Het eilant Melos wort, om zijne

vruchtbaerheit, by d'ouden zeer gc-

roemt: dewijl het eertjjrs zeer over-

vloedelijk vruchten voortbraght: die

wonderlijker wijze haeft rijp wierden

:

want het gezaei wiert'er , zoo men
Theofraft geloven magh , binnen de De cauC

dertigh dagen rijp, welke vroege ri/p-

heitder vruchten, door de natuuren

aert des gronts , die warm en zwavel-

aghtigh is , veroorzaekt wort.

Het ganfeh eilant gaf ook overvloe-

delijk voetfel, dewijl het veel koren,

olie , en matelijk wijnen voort-

braght.

Men zeidt, (zooAriJloteles gQtuhgat,)

dat op het eilant Melos d'uitgegrave

plaetfen van zelve weer vol aerdc

worden j het welk een teken van
overgrote vruchtbaerheit en volheit

des eilants is.

Het eilant Melos geeft ook eene ze-

kere aerde, Meliaoï Melias, byd'ou-

den na het eilant genoemt: gelijk het

eilant Umnos, Lemnifche aerde: Sa-

plant,

lib. 14.'

lè. ix.
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mos , Samifche aerde , en het eilant

Cimolos , Cimolifche aerde geefc.

Dan het dient aengemerkt , dat

d'aerde Melix twederlei is : d'eene

was by d'artfcn, en d'andere by de fchil-

ders in gebruik. De laefte wort by

Plinius , Vitruvius , en Plautus , Meli-

num gcnoemt, die wit is , volgens

Plinius , en de befte op het eilant Me-
los valt. D'eerfte is afchverwigb.

De fchilders gebruikten gene ande-

re

5——*"" O'

als de witte Melifche aerde , en niet

Ciofcor.

lib. s-

Plin.

lib. 3r .

e. 13.

iochart.

de afchverwige.

Daer valt zeer veel , en d'edel-

fte zwavel: als ook aluin: want de

befte aluin, naeft d'Egyptiiehe, valt

op CWelos , zoo Plinius ickrijft : met

byvoegen , dat de bette aluin van al-

len is , die men , na het eilant UWelos 4

Melifche aluin noemt. Geen aluin heeft

groter kraeht van zamen te trekken

:

noch van zwart en hert te maken.

Geen aluin is ook dikker. Onder
alle föorten van aluin is de krachtigh-

fte, die van het eilant Melos gebraght

wort.

Porcach.

TaTern.

Thucid.

Hierom willen eenigenj dat Melos

ook Zefyria. gebroken zou genoemt

zijn : te weten , van het Eenicifch

voort Zerifbx^ dat aluinAghtigh ge-

zeit is.

Het eilant is ook rijk van zwavel-

achtige wateren, die heilzame en ge-

zonde baden geven, tot genezing van

Vele ziekten. Daer zijn ook andere

treffelijke en geurige wateren , die, in

het vallen van het geberghte , een aen-

genaem geruis en geraes maken

.

Men vind'er ook fardonix - fteen ,

die een fteen is, onder zwart, in het

midden wit, en boven ros.

Milo verfchaft nu niet als meulen-

ftenen, om koren te malen , die na

Konfiantinopolen vervoert worden.

D'oudc Grieklche Mcliers waren

kolonyen of volkplantelingen der La-

eedemoniers.

Ten tijde des Zalighmakers , on-

der keizer Augujl , woonden vele

rijke Joden op Melos , als uitfehrijven

van Jofephus , de Joodfche hiftori-fchrij-

ver, te befpeurenis: want zeker jon-

geling , uit Joodfchen geflaghte , quam
op dit eilant, en kreegh , onder fchijn

van koninglijken ftam, een grote mee-
nighte gelts van de joden : dewijl hy

zich by hen voor Alexander , zcön
van den Joodfchen koning Herodus $

uitgaf, dien de vader dosn doden
had.

D'inwoonders van Milo zijn nu ten

dele Grieken , en ten dele Tutken:

doch meeft Grieken.

D'Athcneis zonden ontrent vier

hoadert jaren, voor des Zalighma-

kers geboorte, zeftigh fchepen na het

eilant LMelos,- bemant met twee dui-

zent foldaten , onder beleit van 2^/-

cias , zoon van Nicerates , met voor-

nemen van de Meliets t'onder tebten-

gen ; dewijl die weigerden hen te ge-

hoorzamen , en met hen in een ver-

bont te treden. Maer wanneer de

Meiiers zich tegen d'Atheners fiel-

den , verwoeden die hun lant , en

fcheepten weer te rugh van daer.

Ontrent vier honderten twintigh ja-

ren , voor des Zalighmakers geboor-

te, deden d'Atheners het eilant Melos

den oorlogh aen ; dewijl d'eilandcrs

van Melos den Atheners niet wildea

gehoorzamen j
gelijk de reft der eilan-

ders. Zy ftaken met dertigh van hunne

eige fchepen , en met zes van Chios , en

twee van het eilant Lesbos , in zee : be-

mant met twaelf hondert zwaer gewa-

pende foldaten , drie hondert boogh-

fchieters, die alle van hun eigen volk

waren: behalve die, waren op de fche-

pen vijftien hondert zwaer gewapende

foldaten , van de bonrgenoten en ei-

landers , verdeilt.

Na dan d' Atheners naet dezetoege*

rufte vloot in zee gefteken waren , zon-

den de opperhoofden Kleomedes , zoon

van Lykomedes , en Tijïas y zoon van

Tifimachus , eer zy eenige fchade aen

het eilant Me'os te lande deden , gezan-

ten , om met die van Melos in gefprek

te treden.

De Meiiers braghten de gezanten

niet voor den volke, maer deden hen

voor d'overheden en een klein getal

volks zeggen en verklaren , waerom zy

gekomen waren.

Maer de gezanten der Atheners

,

keerden onverrichter zake weer in

het leger. D'Atheenfche krijgs-ovcr-

ften , ziende dat de Meiiers niet wilden

gehoorzamen, bereiden zich aenftonts,

om hen den oorlogh aen te doen, en bc-

flotende Meiiers met ecnemuiurront-

JJO

1iei
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brti in de ftad. Na dAtheners aldaet

)

hun volk in bewaring, en dat van de

bontgenoten te water en te lande gela-

ten hadden , trokken zy met het groot-

He gedeelte des krijgsheirs te ruch.

Maer d'andere , die bleven * hielden

de plaetfe belegert.

De Meiiers befprongen de muur

der Atheners, na de zijde van de ftad,

des nachts, en hieuwen de waghten

16$

dieè

t'on-

d*eilanden Cykladm gedenken

cenige hedendaeghfe fchrijvers

recht willen, dat Cimqlos nu
of Sikandro, zou genoemt zijn.

Heteilant Cimolus was by dbuderi

door zekere aerde vermaert j Cimolik

of Cimolifche aerde na dit eilant ge-

noemt : welke groot gebruik in d'art-

zenye had , en zeer treffelijk was \ oni

vuile kleren af te wafleben en te rei-

ter neer. Voorts haelden zy lijfroght \ nigen : gelijk ook daer van, met afeh

en andere behoeften , zoo veel zy

konden in dé ftad , en hielden zich

federt ftil. Maer d'Atheners waren

namaels beter op hun hoede.

Des volgenden winters namen de

Meiiers een ander gedeelte van den

muur der Atheners in, dewijl die aldaer

gene grote waght hadden : hier over

quam daer na een verfch heir der Athe-

ners. Na dat, onder beleit van Filo-

krates, zoon van Demeas , gekomen

was ,
gaven de Mcliers , dewijl zy eeni-

ge verraderye binnen gehad hadden,

zich van zelfs aen d'Atheners over , om
met hen na hun welgevallen te leven.

D'Atheners dan deden alle de genen

,

die zy gevangen kregen , van veer-

JEÜal

Al-
tera

'leze'

bcr],

tien jaren af en daer boven , doden, en

namen de vrouwen en kinderen gevan-

gen. Zy zelfs behielden heteilant , en

zonden namaels vijf hondert inwoon-

ders daer op.

Strabo gedenkt ook , hoe d'Athé-

hers t'eener tijde een krijgsheir na het

het eilant Melos zonden, en het mee-

fte jongmanfehap ter neer matften.

Buiten aen de Noörd-Oofthoek van

de haven van Milo leggen twee klip-

pen , die na Antimilo toe (trekken.

Tuflchen deze klippen en de Noord-

Oofthoek , kunnen de fchepen deur-

zeilen, maer niet tuflchen de klippen

,

dewijl het daer vuil en rudzigh is.

Dicht beoofte het eilant Milo , en te-

gen over d'uithoek Capo Blanco , leit

een klip of eilant , Arqentera. by d'Ita-

lianen genoemt, dat zoo veel als &il-

ver-eiUnt zeggen wil, vanwege eene

zilver mijne op dit eilant.

Argentera, wort nu by de GriekenCi-

molo of* Kimolo genoemt.Uit den naem
C'tmölp\ diende Grieken noch aen dit

eilant behouden hebben, blijkt dat dit

l«n|n- het zelve eilant Cimolus zy , dat Ptole-
bolu

Ttofa
'weus en Strabo , met dien naem, onder

enzalpeter, een zekere loge gemaekt
werr, waer mee d*ouden in de bad-

ftoven de vuiligheit des liehaems $0-

wiefchen en veeghden.

Plinius ftelt twcderleie Cïmolien of
Cimolifche aerden , die tot het ge-

bruik der artzenye behooren , een wit-

te , en een purpcraghtige.

De aerde Cimolie is krijtaghtigh
j

gelijk die ook Pliniüs onder de foor-

ten van krijt rekent. Hierom noemt
Ovidius dit eilant , de krijtige velden

van 'Cimolus.

Tuflchen Milo en Argentera, , bydé
hoek , Pollona ofPolignia genoemt , is ,

beaoorde om een grote fteile hoek, een
grote inboght. Aldaer ftaet een kappel-

letje aen diteilant,daer voorde fchepen

goeden ankergront op zes vadem wa-
ters vinden.

Midden in het kanael of vaerwatcf ,"

tuflchen Milo en Argentera. , leit eene
drooghte, drie en een halve vadem
onder water : daer op het met eenigh

hert weer,en een Zuid-Welte wint^zoo
vrezelijkbrant, datgene ankers noch
touwen daer op houden kunnen.

K_Antimilo\s een klein en rontéilan- i ntj.

deken, en leit bewefte Milo, recht milo,

neftens of voor de haven van Milo ,

waer om het ook alzoo genoemt is,

want Antimilo is zoo veel , ais voor Mi-
la gezei t.

Het kan wel acht of negen niijleri

in zee gezien worden , en vertoont

zich van verre als een ronde bergh.

D'andere eilanden rontom Milo,aéa

de Zuidzijde gelegen , zijn Barvoco, Pe-

teni , Remomilo , en aen de Weftzijde
Annanea.

Aen de Zuid - Wefthoek van Milo B$°v

leit een eilandeken Brafonifi : daer de
(chepen een goede ree , voor eene
Noord-Wefte wint , op tien , twaelf en
veertien vadem waters vinden.

X 3 Be-



iéé DELOS;
Sparti-

neo.

Bezuidc, dicht acn Argentera, leit

een eilandeken , Spartineo genoemt

,

daer het goet zetten voor de ichepen is

,

dewijl die met alle winden daer uit

kunnen lopen. Men heeft'er over al

goeden ankergront. Maer bezuiden

d eilandekens is het overal vol vier,

waer door d'ankers ald3cr niet wel

houden kunnen. Rontom het eilant

<JM.ilo leggen vele klippen.

Eilant Delos
y nu Sdilis,

H
Plin

lib. j.

PHn.

Et eilant Delos is alzooby d'oude

Grieken en Latijnen genoemt , en

anders ook by hen Cynethos oïCynthos

,

na Zynthtts j zoon van Apollo ofOceaen.

Het wert ook nu Ajleria , dan Pe-

lasgia , Chlamydias , Lagia j Pyrpole

of Pyrrile , Scythias , Midia , Orty-

*Virgii. gia, en * Latonia T>ehs geheten.

Het wert Ortygia genoemt, na de

meenighte van quakkelen , die eertijrs

daer op hielden, of dewijl die aldaer

het allereerfte gezien waren : want

Orryxbedietop Griekfcheen quakkel,

hoewel men nu geene q'uakkels daer op
verneemt.

Het was Pyrrile genoemt i naerdien

aldaer allereerft het vuut en vuur-

fchoppen zouden gevonden zijn : want

Pp/rbedietopGriekfch-z/w^r. Het was

Afieria geheten , na den dienft van

\_A'folio: en Lagia, na den jaght of

meenighte der hazen*

De naemDf/wis, volgens eenpa-

righ gevoelen van de meefte fchrijvers

,

van het Griekfch vvoort Delein ge-

fmeet , dat verfchijnen , openbaer en

klaer worden bediet : maer waerom , en

uit wat reden het alzoo zou genoemt

zijn , wort verfcheidentlijk uitgeleit.

Het eilant wiert Delos (volgens Plu

nius, uit Arijloteles) genoemt; dewijl

het lang verborgen gebleven was , en

daerna fchielijk uit zee te voorfchij'n

quam , of ontftont en openbaer wiert

:

hoewel dit zelve ook anderen eilanden

aen dien oort by ouds te beurt geval-

len was: want men leeft by Plinius,

hoe dertien eilanden uit zee ontftaen

waren : waer onder Delos en Rhodus de

voornaemfte. Of Jupiter had , zoo men
de fabelen der ouden geloven magh,
wanneer Latona zou baren , dit eilant

,

daer het te voore in zee verborgen lagh,

openbaer gemadat.

Of dit eilant zou , zoo andere ou-
de fchrijvers getuigen , hierom Delos

genoemt zijn; dewijl dit het eerfte

van alle andere eilanden verfcheen ,

na her aflopen der wateren des wa-

tervloets , die in de eeuwe van Ogy~

ges (dien eenigen \oox janus 9 en an-

dere voor Noach houden , ) ontftaen

was, lang na den watervloet van Deu-

kalion. Aldus fchfijft Solinw in de vol-

gende woorden : Na den eerfien Teater-

vloet j ten tijde van Ogyges, Teanneer

een geduurige naght den dagh , meer als

negen maenden had verduiftert , is be-

merkt , dat Delos voor alle andere lan-

den door de zonne-Jlralen verlicht &y

,

en daer van den naem bekomen hebbe,

delvijldathet eerfte ievoorfchijn quam.

Maer ook dit gevoelen fteunt op
een louter verzierde en qualijk ge-i

fmede fabel , fchoon men al ftellen

wilde, dat de byzondere watervloe-

den de zee zouden hebben kunnen
doen opjagen: want na het vertreken

aflopen der wateren , zou Delos veel

meer het laefte der eilanden verfche-

nen zijn; dewijl het een 2cerlaegh ei-

lant is : en niet een van alle de nabyge-

Iege of omleggende eilanden is'er , als

Andros , Tino , CMykonos , Scyros en

Naxia , .of die leggen alle ongelijk ho»
ger uit zee.

Zoo andere, na den voorgang van

Stephanus beuzelen , zou dit eilant

Delos, van wegende wacrzeggeryen ,

genoemt zijn ; dewijl daer op , door

het orakel van Apollo , dingen ver-

klaert en geopenbaert wierden , die

duifter , qualijk of bezwarelijk uit te

vinden waren , en anders in duifternis

zouden begraven gebleven zijn.

Of het eilant wert Delos , dat is,

klaer genoemt ; dewijl Apollo op dit

eilant klare orakelen uitte ; daer hy
op andere plaetfen duiftere antwoorden

gaf.

Andere daer en tegen houden voor

het waerfchijnelijkfte , dat het eilant

by d'oude Grieken hierom Delos zou
genoemt zijn ; dewijl Latone aldaec

van Apollo en Diana gelagh , en op dit

eilant derfde verfchijnen, na sy door
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de ganfche werelt voor de grauafchap

van Juko gevlught, en door den draek

Tjthon vcrvolght was.

Noch heden wort dit eilant by de

Grieken, in het dobbel of meerfout

getal , Dili genoemt : want zy begrijpen

onder een zelven naem ook een ander

klein eilant, wat zuidelijker en beoo-

fte Delos °deg,cn,enRheneia by d'ouden

genoemt , dat van verre een en het zel-

ve eilant met Delos fchijnt te zijn : te

weten, het grootfte en Weftelijkfte , en

Noordelijk eilant , Delos by d'ouden

geheten , noemen zy groot Delo , of

Dili , en het ander Ooftelijkfte , Zui-

delijk, klein Dili, dat d'ouden Rhe-

neix noemden. Doch in plaetfe van

Dili , vindmen by ons zeevolk en

verfcheide fchrijvers, en in de meefte

zeekaerten, Sdiles , oïSdili , en S'dille

,

en Lisdelts uit onkunde gefpelt : welke

miflagh en doling mogelijk hier uit ont-

ftaen is , dewijl de Grieken , wanneerze

willen zeggen , na Delos, Eis Dilous, en

by verkorting Sdilow, of Sdiles zeggea

Ovidius noemt Delos het Wit Delos.

Delos leit in d'Egeefche zee , met
d'eilanden CykUden rontom hem : ge-

Whel.

lijkook die eilanden, van wegen deze Salin,

gelegcnthcit rontom Delos, CykUden

by d'oude Grieken genoemt werden:

want fchoon zy op een verre afftant

van Delos
,

gelegen zijn , zoo leggen

zy evenwel in 't ronde, of in een kring

,

rontom Delos. Een kring, of ront , nu
wert by de Grieken Cyklos genoemt.

Het wort voor het beroemfte onder het

getal der eilanden CykUden gehouden.

Het leit acht oftien Italiaenfche mij

len ten Zuide van het eilant Tino,en drie Z,

ten Welle van het eilant OHikone, en

Ooft- Zuid-Ooft ontrent twee Duitfche

mijlen van het eilant Sira , en vijf ten

Noor de van Paros en Tijxjïa.

Het is een fmal eilant, heeft niet

boven vijf of zes Italiaenfche mijlen in

't ronde, en is tweemaelzoo lang als

breet. Het leit laegh : maer is klippigh

,

en dien volgens onvruchtbaer.

Het eilant Delos, als ook Rhodus,

wortby Plinius gezeidt, uit zee ont-

ftaen, opgedoken of opgefchoten te

zijn. Ook zou het, volgens fchrijven

van Plinius , lang in zee gedreven of ge-

dobbert hebben.

Zoo ook de poëten benzelen,zou het

ei-



iëS DELOS.
eilant Delos langen tijt te voore, in zee, ; de winden niet te luijleren.

róntom de kuften en ftranden,gedreven

en sedwaelt hebben. Het welk by de-

zen voorval zou onrftaen zijn.

Als }»piter Latone verkraght had

,

wilde hy Ook haer zufter <^Afterie ver-

krachten , maer die wenfehte van de

goden in een vogel te mogen veran-

dert worden : en veranderde of ver-

wentelde daer op in eene quakkcl.

Wanneer zy nu , na den aert der quak-

kels j over zee vliegen wilde, wiert zy

- door 'jupiter aengeblazen en in een

fteen verwentelt : dies zy zonk, en lang

onder de baren verborgen bleef. Na-

maels wert zy door jupijn , Op bede van

haer zufter Latone , boven het water tot

;
een eilant verheven, encerftaen Nep-

tuin , en daerna aen Doris , moeder der

Nevelden, of zee göddinnen,toegewijd,

maer dwaclde öf dobberde gins en

weer* langs de kuften en ftranden.

Wanneer daerna Juno de zwangere

Latone , door het toezenden van den

flangh of draek Python , deed vervol-

gen , en Latone uit allelanden verdreven

\vas,wert zy eindelijk door de zufter A-

Jterie , wanneer die tot een eilant uit

zee boven gekomen was , ontfangen :

waer op Latone eerft Diana , en daer na

God Apollobacrdc. Zoo dra Latone op

het dilant gekomen was * wiert het vaft

gehecht, daer het te vore omher zworf

% stra- en dreef. Gelijk de poëet Pindarus 'm

de volgende woorden aldus fchrijft

:

Te voore ivas deflaet dei eilants ellendigh,

door de golven en baren van allerleie win-

den. Maer na de Goddin , door heiligefmer-

ten gedreven, daer opgekomen was, rechten

zich vier pilaren , met diamante voetflal-

len, op een rouwefleem otfe overeind.Zy al-

daer barende zagh een goddelijken kroofl.

Doch zoo Virgilius melt , zou Apol-

lo het eilant Delos, dat te voore ront-

örn de kuften en ftranden dwaekfc

,

met d'eilanden Uïdykone en Gyaros ver-

bonden hebben, als blijkt uit zijn vol-

gend fchrijven.

In het midden der zee wort een zeer

aengenaem lant bewoont , dat aen de

moeder der Nereïden,en aen den Egcefchen

J£.tK\i. Neptuin heilïghis- het welk de godvruch-

tige booghfehieter (Apollo ,) wanneer het

rontom de kuflen en ftrande dwaelde, met

het hoge Mykone en Gyaros verbond, en

gaf het onbeweegblijk te bewoonen , en na

bo

Lib.j.

Het eilant Delos was aen Apollo hei-

lighen gewijdt, gelijk Cyprus zznVe-

nus , en Rhodns aende£^?z : desgelijks

aen Ncp'uin en Dons , moeder der

Nereïden of Zee-nymfen, als Virgilius

melt: by wien Delos, het zeer aen-

gename lant, heiligh aen de moeder
der Nereïden, ca aen den Egeefchen

jupijn, genoëmt wort.

Delos had , zoo Strabo getuight
j

eene ftad op eene vlakte gelegen, en

eenen tempel van den DelhTchcn Apol-

/o,door * Eryjïchton, zoon van Cekrops , *i \

geftight : als ook een Letaon of tempel Hc
•

van Latone , en een Artcmifwm oftem-

pel van Diana : want Diana wiert by

d'oude Grieken Artemis genoemt.

Buiten het i^frtemifium waren de

graffteden van hyperoche en Laodice,

twee Hyperborifche of hoogh Noord-
fchemeiskens: en achter het Artemi-

fium, na'cOofte, de graffteden van
Argis en Opis , twee andere Hyperbo-
rilche meiskens, gelijk aenftonts bre-

der zal gezeit worden.

De poëet Virgilius gedenkt den
tempel van Delos , in het meerfout

getal j en noemt die de tempelen des

Godts, (verfta Apbllo) die op eene herdc

fteenrotfe gebouwt waren. Makro-
bius ftelt oök op Delos eenen tempel

van Providentie o( Voorzienigheid

In dezen aelouden tempel ftonc een

hoornen altaer , dat onder de zeven

wonderen des werelts geroemt wiert ; Plu-

de wijl het noch door lijm , noch door tarch

eenigen anderen bant t'zamen gehecht

was:maer uit rechter beeftc hoornen al-

leen t'zamen gevoeght en geftelt.

De ftad Delos was met rijkdommen
opgepropt , en als een koopmerkt : Cice

want derwaerts trok by ouds elk een

met koopwaren ten koophandel.

Virgilius noemt deze ftad, Apollos-

(lad , dewijl die aen Apollo heiligh en

gewijdt was.

Strabo ftelt boven of neffens deftad Berg

een hogen en rouwen bergh, CynthusC) n

genoemt, die gezeit wort van zulken'
u

hooghte te zi;n,dathy het ganfeh eilant

overfchaduwt ; hoewel Spon en ivheler,

als ooghtuigen,dien bergh klein maken.

Menzeidt Latone, op dezen bergh

,

Apollo en Diana zou gebaert hebben

:

na welken bergh Apollo, de Cynti-

fche
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fch.c xjïfollo , en Z)w»< .
de Cynti-

fche Diana gebynaemt wort.

Virgilius gedenkt ook den bergh

Cynthus , met byvoegen , dat Diana

over den Cynthus de ryen gêleit.

Door het eilant vloeide wel eer een

vliet , riviere of fonteyne ,
Inopus

hoewel die nu

LOS. i'69
lant Rbe»eia

t
vier ftadien van Delos,voli-

. by d'ouden genoemt

niet meer daer te vinden is : dies deze

riviere muïchien niet anders was, als

'*
jcen middelmatige beke of fcheut, die

',a
jnoit als by regen ontftont : of als een

^' Jenkele fontey n , die , door het neerftor

-

gens Strabo, gelegen. Het wertook niet

gedooght 'cenen hom op Delos te hou-
den : ter oorzake mifichieri van de

meenighte van konijnen en hazen , die

op dit eilant hielden , en aldacr ge-

weldigh vermeenighvuldigden : dewijl

de honden die haeft zouden uy tgerooic

hebben : want nacrdien Delos een hei-

lige óf gewijde oort was , zoo be-

hoorden óok zelfs de beeften aldaer

eene veilige fch uil- plaetfe te vinden.

Hier uit is de zuivering, loutering, WoA

ten van zóo vele puinhopen,nu daer on-
;
of reiniging vm Delos ontftaen, diè'Sf1?'"

der voor het gezigt verborgen lcit. Ook , d'Atheners veelmalen hebben doen bê-

.

noemt Plmius deze vliet offcheute niet, zorgen en in 't werk te Hellen,

als met den naem van fonteyn óf bron. 'pijifiratus , heer of koning van A-
Hy verhaelt'er iet wonderli)ks van , tc'tbene, heeft , éoo ÏÏerodco} riïdt , uit

weten, dat die \va ft en zakt ten zei-
J

kracht der orakelen, het eilant Delos ge-

ven tijde, zU de Nyl 'm Egypte» \V2LUcn
j
zuivert en gereinight in dezer wijze.

zakt.Waer over cenigen beuzelzinnig-
j
Zoo verre d'uitzight van de tempel

heit gewilt hebben , dat hy door onder-
[ reikte, deed hy uit dien gehelen oort de

aertfche gangen met den Nyl gemeen- i doden opgraven, en na eénen anderen

:

wilt

fchap zou hebben

Het eüant Delos was door de ge-

m boorte van Apollo, en door den tem-

ci- pel , en het orakel van Apollo , onder

'^d'oude Griekenen Romeinen zeer be-

rughten vermaert, als de poëten Pin-

darus , Homeer en Kallimachus getui-

ij gen: want f^yfpolio , zoo de poëten

p. van dien tijt beuzelen, gaf in de zes

zomer-maenden op Delos, en in de zes

winter-maenden te Patara, eene ftad

van Lycie , den vragers door het ora-

kel antwoort: waerom het orakel van

Apollo op Delos, by Virgilius, het orakel

van Ortygia genoemt wort. Want
Van wegen Apollos geboorte op Delos ,

en het uiten der orakelen, door Apol-

lo , op Delos, wort hy by den poëet Vïr-

£///'«*, de Delifche Wichelaer genoemt.

Delos was ook Ortygia geheten.

Derontom leggende eilanden , Cy-

kladen genoemt , hebben ook Delos

roemrughtigh gemaekt : die derwaerts

ter cere , uit den naem van het gemeen

,

örakel-raetvragers , offerhanden , en

reyen van maeghden zonden , Welke

op het zelve grote pancgyrenof kermif-

fen aenrechten.

Zoo heiligh wiert het eilant Delosby

d'ouden gehouden , dat niet geoorloft

was,dacrop eenen dode te begraven, of

te verbranden ; maer de Delier had-

den hunne graffteden op het klein ei-

Lib.

lEnc

Ut»

oort van Delos overbrengen. Daer ni

hebben weer d' Atheners het eilant ge-

reinight , als Thucidides aldus verhaelt.

D'Atheners reinighden het eilant

van Delos , volgen^ zeker orakel : want
koning Pijifiratus had het te voore ge-

reinight, doch niet het geheel eilant-

maer alleenlijk zooverre alsd'uitzigh-

te des tempels reikte Het wert toerï

geheellijk aldus gereinight. Zy doop-
ten alle de gtaven der doden , die op
Delos waren , en geboden , dat federt

niemant op dit eilant zou fterven , noch
gene vrouw baren : maer datmen zoo-

danige luiden na Rheneia zou over-

brengen , dat niet verre van daer is

:

welk eilant Poljkrates , koning van het

eilant Samos , na het ingenomen te

hebben , aen den Delifchen Apollo toe-

wi-de j bindende het met een keten aen

Delos vaft. Wanneer de zuivering ge-

daen was , fielden d'Atheners toen eerft

het vijfjarighfeeft in, dat zy op Delos

vierden. Dus verre Thucidides.

Ook fchijnen andere heidenen , eri

zelfs de Perfianen , altijt grote eerbie-

digheit aen het eilant Delos toegedra-

gen te hebben \ als blijkc uit het vol-

gend fchrijven van Herodoot.

Ais öp het vier hondert èn tachen-

tighfte jaer , voor des' Zalighmakers

geboorte, de Perfianen onderkoning

Darius, Hydafpes zoon , vele eilanden

T van"



Herod.

Dcliers

dooi'

d'Athe-

l/O

van dien oort verovert , en tempels en

fteden verbrant hadden, trokken zy

,

met eene vloot fchepen, na d'andere

eilanden, om die ook te veroveren.

Midlerwijle verlieten de Deliers zelfs

het eilant Delos , en trokken al vlugh-

tende na het eilant vanTeuos.

Datis , de Perfifche admirael, die

voor uit zeilde , wilde niet gehen-

gen noch toeftaen , dat de fchepen voor

Delos zouden aenkomen ; maer daer

voor by aen het e'dant Rheneia. Wan-
neer Datis vernam , waer de Deliers

waren , zond hy eencn heraut , en

fprak hen a ldus aen. O heilige mannen .'

Tvaerom z>üt ghy lieden al vlughtende

•vertrokken , en hebt van my een qttaet

gevoelen? Teant ik ook. zelf ben zooda-

mgh gezi?it , en my is van den koning

belafi : op Welke plaetfe tTeee Gaden zijn

,

dat ik die plaetfe , noch dier inWoonders

niet zou beledigen. Keere dan Weder

ii)t uWe goederen, en beWoone het ei-

lant.

Wanneer Datis, door den heraut,

dit den Deliers had doenverkundigen ,

braght hy aenftonts drie hondert ta-

lenten wierooks op het altaer ten offer

,

om te verbranden. Na dat gedaen te

hebben , trok hy eerft: met zijn krijgs-

heir na Eretria.

Na zijn vertrek wert heteilant Delos

beweeght , zoo de Deliers zelfs zeg-

gen , dat, tot aen de tijden van Herodoot

,

(zoo dees fchrijver zelf getuight) niet

beweeght geworden was. Dies ver-

toonde God Ap.llo dit voorfpook en

voorteken der rampen en onheilen,

die den menfehen zouden overkomen.

Want onder Darius, H\dafpes zoon,

en onder Xerxes , Darius zoon , en

onder Artaxerxes , Xerxes zoon , was

,

in die drie mans levens achter een ,

Grieken- lant meer quaets overgeko*

men, als in rwintigh mans levens te

voore : eensdeels van de Peruanen , en

eensdeels van d'opperhoofden , die na

de heericluppye (tonden. Aldus was
het niet ongerijmt , dat Delos beweeght

wiert , daer het nochtans te vo-

re onbeweeghelijk was. Waer van in

het orakel aldus gefchreven is. ik zal

DELOS.
en twinrigh , dreven d'Athcners de

Deliers van heteilant Delos : dewijl zy

achten, dat de Deliers , die de kerke-

lijke zaken ga floegen , niet zuiver

noch rein waren ter oorzake van ze-

ker oudt lafter-ftukofmisdaet : want

dit oordeelden zy aen de zuivering des

eilants noch over te fchieten. DeDe-
hers begaven zich na klein Jfic , inde

ftad Atramytion , met der woon , welke

Famace hen gaf, nemende de genen , die

d'cerfte quamen, de plaetfe in. Niet lang

ciaerna gaven d'Athencrs de Deliers

het eilant Delos weer om ,
gedaghtigh

aen de fchade , die zy ia het vechten

geleden hadden , en aen het orakel

van Kyfpollo Delfos : door het welk

zy daer toe vermaent waren. Namacls
deed Ajlakus, dePerfiaen, gezant van
* Tiffafernes, deze Deliers , die te Atra- m
mytiion waren gaen woonen , uit een <fl

verborge haet tegen hen op gevat , met '

'

fchichten doot fchieten: wantalshy^ti
den voornaemften , onder hen, had' 1

!

doen aenzeggen , om zich tot den velt-

togt te vervaerdigen, zoo bragt hy hen,

onder fchijn van vrienrfchap en ver-

bont, buiten, en deed hen, wanneer
zy aten , met zijn volk rontom om- \<é

ringen , en toen met fchichten doot £
M

fchieten.

De Deliers hadden zekere heiligh- lï4

dommen , die zy van de Hyperboren (fiM
hoogh - Noordfche volken , aen een cfl

tarruwen-halm gebonden, in dezer wij-
Jjf!

ze ontfangen hadden.

Deze heilighdommen
, gebonden

aen een tarruwen-halm , waren van de

Hyperboren gebraght, en by de Scy-

then gekomen. Van de Scythen hadden

elk van de naefte gebuur-volken die

ontfangen, en verre na 't Welle, tot

aen K^Adrie
,
gebraght : van daer waren

die na het Zuide gezonden, en had-

den , onderde Grieken , de Dodoneers

deerde dezelve ontfangen : van die wa-

ren zy naden zeeboefem * Melis afge-*<

braght , en op het eilant £«£<f4overge-^|!
y

komen, enaldaervan ftad tot ftad ge-TU

zonden , tot aen de ftad Karypos.

Want de Karyftiers waren de genen,

die dezelve op Tenos overbraghten : en

lic

ook Delos, hoepel het onbeweeghelijk is, de Teniers op Delos. En aldus zeidt-

bewegen. Dus verre uit Herodoot. men waren toen deze heilighdommen

Ontrent op het jaer , voor des Za-
lighmakers geboorte,vier hondert twee

op De/omgekomen. Maer eerft hadden

de Hyperboren twee meiskens gezon-

den,
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den, die de heilighdommen droegen,

die de Deliers zeiden Hyperoche en Lao-

dice te zijn.

Tegelijk met hen hadden de Hyper-

boren ,
veiligiieits halve, vijfaenziene-

lijke burgers gezonden , die , ten tij-

de van Herodoet , Perifeers genoemt

wierden , en grote eere op Delos geno-

ten. Maer wanneer deze , door de Hy-

perboren gezonden , niet weer om

had ook andere lofzangen gemaektj

die op Dela gezongen wierden. D'af-

fche der benen , die op het altaer ver-

branden,wiertopgeraept,enop het graf

vznOpisenArgis gefineten:dier graf was

achter het ^Artemifmm, dicht by d'eet-

zale der Cejers. Dus verre Herodoot,

Van ouds her , en al van der helden Eilanc

of Satumus tijden af, was, zoo Stra- P
el

.°,

s

<

pogetuight, het cïhnt Delos by Grieken den

keerden , zöo hadden de Hyperborenl en Latijnen grotelijks geëerten hoogh h°°sh

het qualijk opgenomen, dat hen de ge- geaght : want men beuzelt, dat al-
seac

nen , die zy geduurigh zonden , niet ) daer Leto of Latone , van Apollo en

weerom gezonden wierden. \ Diana, in het kraem-bedde zougele-

Dies zonden zy eenigen , die de hei-
}
gen hebben. Te weten , Latone , doch-

lighdommen , gebonden aen een tar-

ruwe-halm, na hunne grens -buuren

braghten, endenzelven belaften, met

omzightigheit,dézelve heilighdommen

van zich na een ander volk over te zen-

den. En deze heilighdommen, aldus

voort en voortgezonden, waren,zoo de

Hyperboren zeggen, op Delos gekomen.

Wanneer nu deze Hyperborifche meis-

kens op Delos quamen te fterven , dan

wierden de meiskens en knechtkens der

Deliers gefchoren. De meiskens , die

voor het houwelijk de hairlokken af-

gefneden wierden , wondenze om een

ipil , en zetten die op het graf: welk

graf binnen het Artemijium of tempel

van Diana was,in het ingaen op de linke

hant: daer op een olijf-boom groeide.

Maer de knechtjens derDeliers wonden

het hair om zeker kruit , en zetten dat

ook op het graf. Dieeere genoten deze

meiskens van d'inwoonders van Delos.

Zoo de zelve Deliers zeiden , wa-

ren Argis en Opis, twee maeghden , ook
voor Hyperoche en Laodice , van de Hy-
perboren gereid , en op Delos geko-

men. Deze nu waren gekomen, mer

haer brengende aen Lucine of Diana de

fchatting , die zy voor het gezwint kin-

der- baren ingeftelt hadden. Maer Ar-

gu en Opis waren te gelijk met de Go-
den gekomen , die de Deliers andere ee-

re bewezen hadden : want de vrouwen
vergaderden haer ter eere ten reie , en

zongen eenen lofzang,dien Olen,dc Ly-
cier, gemaekt had: waerin zy de namen
van Opis en Argis noemden. D'eilanders
en Jonen hadden daernavande Deliers

geleert , lofzangen van Ofis en Argis te

zingen.

Dees Olen
, gekomen van Lycie ,

ter van den reus Titan , had vznjupijn
,

doorhem verkracht, tweelingen ont-

fangen.

Dit nam Juno, gemalin vnnjupijn$

zoo geweldigh qualijk op , dat zy te-

gen Latone den draek Python zond , die

haer over den ganfehen aertbodem ver-

volghde, en aen de baring, die op
handen was , gene ruft noch plaetfe

verleende, totdat Latone , eindelijk,

na lang om herdolen , by haer zufter

Ajlerie quam, die reets in het eilant,

Delos verandert was.

Na Latone by haer ontfangenwaSj

baerde zy eerft Diana , die aenftonts

,

zoo dra zy gebooren was , hare moe-
der tot eene vrouwmoer verftrekte , en

Afolio in het baren ontfing. Afollo daer,

na groot geworden , en gedaghtigh aen

het ongelijk, dat zijne moeder weder-
varen was, dode den draek Python met
fchichtcn.

Na deze Latone won Afollo, byde
poëten, de Latonifche Afollo , en Diana.

de Latonifche Diana genoemt : desge-

lijks wort het eilznt Delos na haer Lato*

nia genoemt, dewijl Latona daer op
Afolla en Diana gebaert had.

Deltis aldus (zoo Strabo getuight)

beroemt geworden , is, na Korinthus

door de Romeinen verwoeft was ,

noch meer vermeerdert en vergroot

:

want derwaerts trokken koopluiden

over, die daer toe door de vryheit

des tempels van ^Afollo, en door de

veiligheit en welgelegentheit der ha-

ven uitgelokt wierden : dewijl het

zeer wel voor de genen gelegen was. die

uit Italië en Grieken-lant , na klein AJie

ofAnatolie overfcheepten.

Aldaer wert een algemene byeen-

T 2 komftc
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komfte des volks gehouden, die als

een kermis of jaermarkt was : onder

andere verfcheenen'er de Romeinen al-

lermeeft.

Desgelijks getuight Thucidides , dat

oulinks op Delos een grote volks by

eenkomfte van Jonen en andere eilan-

ders gehouden wiert: want zy woon-

den met hunne vrouwen en kinderen

de fchoufpelen by : gelijk noch by zij-

nen tijt de Jonen deden , op het feeft, dat

t'Efefen geviert wiert.

Na Korintbos herbouwt was , heb-

fa en d'Atheners het eilant in bezit geno-

men , en floegen naerftelijk te gelijk de

tempel- dienften en koopmerkten ga.

"Wanneer de veltoverften van Mi-

thridates, koning van Pontus in klein Afie,

daer op gekomen waren , en de * ko-

ning het eilant doen afvallen had , zoo

verwoeden zy alles. Toen namen de

Romeinen het woeft eilant weer in

,

na de koning t'huiswaert geweken

was. En het bleeffedert tot nu (te weten

tot aen de tijden van keizer Augufl, ofge-

boorte des Zalighmakers) noch be-

hoeftigh. Maer d'Atheners bezaten het

toen. Dus verre uit Strabo.

Toen Xerxes , koning vznPerfie , on-

trent op her jaer 480, voor des Zaligh-

makers geboorte , Grieken.lant beoor-

loghde , maekten Athene , en andere

fteden van Grieken-lant , het eilant De-

los tot een algemene fchatkamer of

fchatkift, en bewaerden hunne fchat-

ten in den tempel van \^4pollo , daer in

zy vergaderingen hielden.

Ariftides, een voornaem heer en bur-

ger van Athene, wert gekoren, om te

beramen, hoe veel geks ieder ftad van

Grieken-lant zou geven , tot het bou-

wen van een vloot , en toeruften van

een krijgsheir. Op zijn goetdunken

wierden jaerlijks vier hondert en ze-

ftigh talenten na Delos gevoert : al

welk geit men namaels na Athenen

over braght : want d'ouden hadden

eene gewoonte zoo hun eige,als 's lants

geit , in de tempels ter bewaring te leg-

gen.

Ja zoo heiligh wert ook de tempel en

het eilant Delos gehouden, dat de groot-

fte onderlinge vyanden, wanneer zy

aldaer by eikanderen quamen , d'een

den ander gene vyantfehap betoonde :

want als op het hondert en zes en ze-

ftighfte jaer, voor des Zalighmakers

geboorte , de Roomfche gezanten Ka-
L

jus Popillius , Kajus Decimüts en Kajus

H.flilius , na Egypten getogen waren

,

om Amiochus , koning van Syrië , met

Ptolemeus Filometer , koning van Egyp-

ten, te vereenigen en bevredigen, qua-

men zy in het overfchepen aen het ei-

lant Delos : alwaer zy vijftigh galjo-

ten , van Perfeus , koning der Mace-

donen, en vijf galeyenvan Eumenes
t

koning van Pergamum , vonden , met

welke beide koningen toen de Ro-

meinen in oorlogh waren: maer de

heiligheit des tempels en eilants bewaer-

de of hield , zoo Livius melt , hen alle

ongekrenkt.

Derhalven verkeerden de Romei-
nen en Macedonen , en het bootsvolk

van koning Eumenes , vermengt on-

der malkanderen in den tempel: want
de godsdienftigheit , of vrucht der

plaetfe, gaf een ftilftant van wapenen.

Ook melt Cicero de grote eerbiedig-

heit en aendaght, die d'ouden aen het

eilant Delos, en aen den tempel van
Apollo toedroegen , in de volgende

woorden.

Zoo groot is de kraght van dezen Gods-

dienfl , en was altijt , dat zelfs ook de

Perjïanen , wanneer zy den ganfehen oor-

logh allen den Goden en menfehen van

Ajie hadden aengezeit , en, met eene vloot

van duizent fchepen , aen het eilant De-

los gekomen waren , niet bejlonden een ee*

nigh ding tejehenden ofaen te raken.

Desgelijks getuight CMakrobius , dat

de Delifche tempel , op die zelve fteen-

rotfe, altijt onbeweeghelijk gebleven

zy : daer alle d'andere tempelen in Grie-

ken-lant door brant , roven en aertbe-

vingen gedoopt waren.

De Romeinen , zoo Polybius ge- 1" ' at

tuigt,haddenDf/öj ook tolvry gemaekt.
JJ[°

t

Wanneer de ftad of eilant D elos, op

het acht en zeftighfte jaer , voor des

Zalighmakers geboorte, met rijkdom-

men (zoo Cicero fch rijft) opgepropten

zonder muur was , en niet vreesde , en

derwaerts van alle oorden elk een

met koopwaren en goederen na toe

trok , viel de zeerover Athenodorus

daer op , en voerde d'inwoonders ge-

vangkelijk wegh , en vernielde dcffelfs
Bibt |

beelden der Goden. Maer Kajus Tria- ph<

rius herftelde de verwoefte landeryen

dec
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der ftad , en deed Delos met eene muur

(

Ö 1 ifi
AendeWeftzijdedeseiianfs, dicht Spon:

Whef,

•Lib;

'Itoa

hri.

omringen.

Ten tijde desTrojaenfchen oorloghs

regeerde op Delos een koning , met na-

mc Jitius , die ook te gelijk priefter van

Delos was: want in oude tijden waren

de koningen ook priefters of paufen:

als Virgilius melt. Koning Anius , die ook

een koning der menjchen , en priefter van

A l
!
d

- FebusTvas.

Dees Anius had zijnen oorfpronguit

den (lam van Radmus , en tot moeder

RhwOy die uit Staphylos , zoon van

Baccbiis , geiproten was. Rbceo noem-

de hem Anius, vanhetGriekfch woort

Ania, dat droefheit betekent: omdat

zy om zi jnent wille gequelt was : want

als zy zwanger by Apollo, zoo men
beuzelt,geworden was. baerdezy hem,

na vele doolingen , in een hol van het

l |
eilant Eubsa.

Dees Aniusmm namaels Dorippeten

wijve: waer by hy drie dochters ge

f, wan , als Enu , Sperm o en Elais : aen

de welke Bacchus verleende , dat al wat

zy aenraekten , na de verlcheide eigen

-

i i
fchap harer namen,in Wi)n,zaer, en olie

veranderde: want Elais betekent op

Griekfch olie, Eno, wijn, ca Spermo,

i

zaet.

Waer over deze drie dochters , wan-

neer een grote hongersnoot deGrieken

inhetbelegh voor Iroye quelde, van

Agamemnon door Palamedes ontboden

. wierden, die ook het krijgsheir lang,

naer men zeit, onderhielden enfpijsden.

Deze fabel fchijnt hier uit gefmeet

,

en versiert te zijn , dewijl een grote

overvloei van koren , wijn , en oiie

. door Anius
,

priefter van Apollo , in het

leger der Grieken voor Troye gezonden

wiert : welken voorraet van fpijzc hy

. uit d'offerhanden , by een gefchraept

,
had.

Men ziet hier, en doorgaens op
het eilant , vele pilaren , en kolof-

fen of reuzen beelden , die zeer uit-
Poi|Ch. fakend kunftigh doorvvroght zijn, leg-

gen.

Men vint'er grote brokken en (luk-

ken van marmere Henen , zoo van pi-

laren, als beelden : daer meê het eilant

zoo geweldigh bedekt is, datmen, tot

-het ftichten van eene ftad
, gene andere

ftenen zou behoeven , als die van dit

«ilanr.

byhet Noordeind, en ontrent vijftigh

treden van de kleine haven, vintmen

een vierkante grontof ftuk erfs; met
elf pilaren van granit marmer , die

binnen dit beftek noch overeind ftaen,

met eenige andere op d'aerde lig-

gende. d'Inwoonders van de nabyge-

lege eilanden , die eenige kennis van

hiltorien hebben , noemen dit de Scho-

len , uit kracht van een oude overleve-

ring, die melt, dat by ouds op die

plaetfedefcholenof Gymnafien waren;

gelijk ook de meefte RriftenKorfairett

het eilant zelve noch de Ücnolen noe-
ê

men.

Niet boven een fteenwë-p van daer,

meer na t Zuide , vindmen op een

ovaels-wijzeof langhwerpigen ronden

gront of erf, de voetftal van een beelt j

dat aen Mithridates Euergetes , ko-

ning van Pontus, gewijdt was.

In welken tijt zeker Seleukus van
* Marathon fehoolvooght was,als blijkt *Een

uit het volgend Griekfch opfchrilt , op ^ t

d

ik

v

a

an

dezen voetftal gehouwen.

BA2IAEOS Ml©PAAAfÖT
EYEPTETOT SEAETKOS
MAPA0QNIOS TTMNA-
SIAPXÜN.

Dat is

,

Seleukus , de Marathonier
, fchobU

voogbt , aen (ofvan) koning Mithrida-
es Euergetes.

Dit opfehrift zou tot beveiliging van
de gemene overlevering van dezen
puinhoop, dat die van eene Gymnafie

of fchole zy, kunnen ftrekken. Maër
een groot ftuk weeghs van daer > vind-

men ook een ander diergelijk opfehrift,

hoewel verfcheide van name : dies de-

ze beide oplchriften alleenlijk tot

bewijs dienen, dat op Delos ccnGym-
nafie of fchole was : zonder men
evenwel voor vaft zou kunnen zee-

gen , dat die op deze eerfte plaetfe was i

't en zy men zeggen wil , dat op beide

plaetfen fcholen Waren.

Eenigen houden,dat deze langwerpi- wheI
ge ronde plaetfe tot fchipftrijden ge-

khikt was , d ; e tot vermaek des volks

aengerecht wierden.

Ookzietmen indefiëlfs midden een

hol of holligheit , die mifiehien dien-

de
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de , om het zeewater daer in te laten ; meê in zijn fchip te nemen.

Beek
van

Apollo.

Spon.

Whel.

dewijl zy genoechzaem laegh , en niet

verre van de zee af leit. Deze plaetfe

heeft ontrent drie hondert treden in de

lengte, en twee hondert in de brete,

en is met een muur van vier of vijf voe-

ten hoogh , van den bodem af, opge-

haelt : maer leit boven met den gront

gelijk.

Eenige pilaren zijn op den kant blij-

ven overeind ftaen : waer uit men zou

mogen befluiten, dat daer rontomee-

negalderyewas, 't zy tot gebruik , of

totcieraet, of voor beide.

Spon hout ook deze langwerpige

ronde plaetfe voor de fchip-ftrijt-

plaetfe : maer hy plaetft die vijftigh tre-

den van de boven gemelde negen pila-

ren , en brenght het getal van de leng-

te en brete , van fchreden tot voeten,

en (telt drie of vier opgerechte pilaren

op den kant, die hy acht van eengal-

derye te zijn , welke of tot cjeraet

ftrekten , of daer aen de kleine vaer-

tuigen , die men tegen eikanderen deed

vechten , valt gemaekt wierden.

DeGriekfche poëet, Kallimachus
,

fchijnt deze plaetfe op Griekfch Tro-

choejfa Limine, dat is, ront tMeir te

noemen.

Te gaen een weinigh verder , en

meer na 't Oofte, door deze afbraken

en puinhopen , komtmen aen eene

wijd-uitgeftrekte en grote hoop van

marmer-ftenen , en op het plein en

grontveft van den beruchten tempel

van k^A'polio , als hier uit te befpeuren

ren is $ dewijl men aldaer een nakend

koloflen beelt van Apollo, dat groot

kunft-ftuk en wonderwerk, ziet , dat

certijtster zelver plaetfe op zijne vöet-

ftal overeind ftont 5 maer leit nu ter aer-

de neergevelt, en is, dewijl men het van

armen , voeten en hooft geknot heeft

,

byna tot een wanftaltigen romp ge-

braght ; want zommige hebben'er

een voet, andere een hant, andere het

hooft, of eenigh ander ftuk afgefla-

gen en gebroken , om meê , tot een

gedachtenis , na hun vaderlant te ne-

men.

Onlangs heeft de Venetiaenfche Pro-

veditor , vanheteilant Tino , dit beelt

d'oogen doen uitzagen , of uithou-

wen : want het hooft docht hem al te

plompen brok en ftuk te zijn, omdat

Voor ontrent twaelf jaren , fiont

dit beeld noch overeind, als wanneer
zeker Engelsman , met name «57'wo»,

kapiteynvan het fchip S. Bar bara, be-

ftont dat wegh te voeren ; maer bevin-

dende het onmogelijk te zijn , brak hy
deflelfs hooft , armen en voeten af.

De overgebleven romp vertoont zich

noch zeer fchoon.

Dit beelt was in'er daet een recht

koloflen beelt : en voerde den naem van

Kolojfus, gelijk het beek der Zon op Rho-

dus , ook den naem van Koloffus voerde.

Het is van een yzelijke grote , en

vier of vijf malen groter, als het le-

ven , als uit de mate t'oordelen is , wel-

ke eenigen daer van genomen hebben.

De brete, van den eenenfehouder tot

den ander , is zes voeten , en d'omtrek
derdye, in het midden, ontrent negen
voeten. De hooghte of lengte des

beelts kan zoo wel niet genomen
worden , by gebrek en mangel van be-

nen endyen.

Men ziet noch de hairlokken ront-

om de fchouderen hangen en zwie-

ren, die in ieder krul of lok een merk-
teken hebben,daer in miffchien juwelen

uitgehouwen waren. Öm den midden
befpeurt men een merkteken van een

gordel,die desgelijks rijkelijk geftoffeert

is. Op de linker fchouder fchijnt een

licht manteltje te hangen.

Eenigen hebben dit beelt veelmeer

voor een beelt van Diana , als van

Apollo willen gehouden hebben, ten

aenzien van de lange hairlokken of

vlechten , die langs de fchouderen

zwieren. Doch die hairlokken {trek-

ken tot een vaft bewijs van Apollos

beelt , dewijl daer door Apollos zonnc-

ftralen uitgebeelt worden : waer om
ook d'ouden aen apollo , op Griekfch

den naem van Akeïrecomis , en op La-

tijn Intonfus , dat is , ongefchooren ,
ge-

geven hebben : gelijk Horatius den

zelven ApolloMus noemt.

Men gaf aen Apollo den toenaem

van ongefchoren , om daer door aen te

wijzen, dat zijn hoofthair of hair-

lokken noit afgefchoren wierden : daer

Diana haer hair achter in een tuit ge-

vlochten had , tot minder belemme-

ring op de jaght. Daer en boven wiert

Diana altijt gekleet vertoont enafge-

beelt
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beek ; mier Jpollo naekt : behalve

j

een kleine manrei, dien men hem by-

wijle aengaf : gelijk dees Jpollo fchijnt

te hebben.

Het beek van jpollo (zoo Plutar-

chus fcfarijft) had in de rechter hantee-

ne boog , en in de linke de drie Gratiën:

welke elk een muzijk fpeelmig hielden.

D'een een lier,d'andere een fchalmahen

de middenfte een fluit aen de mont. Het

was oud , en wortgezeit door de Mero-

pen gemaekttezijn, die ten tijde van

Herkules leefden.

Zoo de hiftorien getuigen , ftont

eertijts op het eilant Velos het beek

\nx\Dunz opgerecht : maec datis'er

nu niet meer te vinden. Alleenlijk ziet-

men, dicht by het beek van Jpollo , een

ftnk of romp van het voorfte deel van

een beek , dat geoordeek wort van ee-

nen Centaurus te zijn , die wonderlijk

kunftigh uitgehouwen was: want de

zenuwen en fpiqren geven de krach-

ten te kennen , die hy uitwerkte.

Eenweinigh verder, eneenige tre-

den van daer , zietmen een half lic-

haem van eene vrouwen-beek , dat

niet min kunftigh , als het ander , uitge-

houwen en doorwroght is.

Deze twee ftukken hebben mif-

fchien eertijts niet meer alseenecnigh

uitgemaekt , dat den Centaurus 2{ef-

fus vertoonde, dieD^jw^fchaekte,

om haer te verkrachten , na hy haer

,

ten dienfte van Herkules , over Euenus ,

een ftroom van Et olie, gebraght had.

Niet qualijk fchiktc dit opdencie-

raet van dien tempel, dewijl de Cen-

tauren aen Jpollo gewijdt waren : ge-

lijk dat uit d'opfchriften en mun-

ten van verfcheide medalien te befpeu-

ren is , en byzonderli jk uit die van kei-

zer Galienus : want op dier verkeerde

zijde zietmen eenen Centaurus afge-

beek , houdende een kloot in de rech-

terhant, met eene fchicht van achte-

ren daer door gefteken , en op den rant

deze woorden.

JPOLLONI: Conf Jugufto.

Aen d'andere zijde des tempels

zietmen noch vier andere rompen of

brokken van marmer leggen , die wel

eer, volgens beright der gebuurvol-

kenvanDe/o^, over eind ftonden, en

leeuwen beelden , en gaver waren

,

* als zy nu zijn. Want de leeuw was ook
aen Jpollo gewijdt.
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Niet verre van deze.vindmen andere

ftukken of brokken van marmer. Een
ftukishet hooft en hals van een paert

:

eenander was, dat tot het zelve deel

vanden romp de? paerts fchijnt te be-

horen, met een brok van een zittend

beeld van eene vrouw , van de voet

meerendeels tot aen den gordel. Het
achterfte deel des beelts eindight als

in een vifch, met fchubben.

Aen de Zuidhoek , by het Wefteind
van deze puinhopen, en dicht byden
tempel of miflehien in het beftek des

tempels zelfs
,

(alwaer veilight ci'in-

gang des tempels was) befpeurtmen een

groot ftuk of grote fteen , als van mar-
mer, in het midden hol, en half of
merendeels in den gront gedolven:waer
op men deze twee woorden metGriek-

fche letteren leeft : NASIOi AllQAA.
Waer uit blijkt , dat d'eilanders van
Naxos het een ofander beek , of eenigh

ander gedenkteken , aen Jpollo op De-
los hebben toegewijdt : waer van dit

marmer tot eene voetftal diende.

Aen d'andere zijde heeft men eenigc

merken of tekenen, die zeer na met
de geftalte der oude Toskaenfche lette-

ren overeenkomen : waer om Spon

en Wheler die voor letteren van het ge-

meen of hedendaeghs Griekfch hou-

den.

Tuffchen de zee, en Jpollos tempel,

aen de zijde , die na het eilant Rheneitt

toeziet , of te gaen van Jpollos tempel

na't Zuide, en dicht aen het Wefter-
f

ftrant des eilants, zietmen de puinho-

pen van een wonder kunftigh en fraei

portael van marmer.

Aen dien oort inzonderheit leit

een yzelijke meenighte van grote vier-

kante marmer -ftenen, brokken van

grote pilaren, frifen, achitraven en an-

dere brave werk-ftukken op eikande-

ren gehoopt.

De pilaren , die men daer ziet , zijn,

voor het grootfte gedeelte , boven met
fluiten, en onder aen de voetftal hoe-

kigh of kantigh , en beftaen uit ver-

fcheide ftukken. Men ziet onder dien

verwerden klomp , niet meer , als twee

of drie kapitelen van de Korintifche

orde. Het overigh der pilaren is door

de fchepen der Kriftenen en Turken

,

die dit eilant aengedaen hebben , weg-

gevoert , na het eilant van menfehen

ver-
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verlaten was. Op een van d' Architra-

ven oflijfte, die in twee ftukken ge-

broken is , vindmen deze Grickichc

letteren van een fpan diep. B A Z I-

AE&S $IAAnn MAKEA. 0f\
Bazileos Philippu- Maced. Dat is , des

ko'inngs FHips Afacedeon.

D E L O S

gewonclijk in de fchouw-tonelen der

ouden gevoct wierden.

Van het fchouw-roneel , na 't Ooftc

,

te gaen over zeer groote menighte

van puinhopen , klimtmen op een

kleine rotfe of klippige bergh, die by

ouds de bergh Cynthos genoemt wiert.

Deze bergh kan hoogh genoemt
worden , ten aenzien van d 'andere heu-

ftencn, ook deze letteren op een Archi-
j
velen op ditcilant gelegen, en niet ten

Bc,

C,

th.

Wat verder, vindmen opeeneklei-

hte, tuflehen andere marmcr-ne hoog

Schou-

tonccl.

traef.

AIONT2IOT ETTTXOT.
dat is , Bionyjius Euiych.

Hier uit blijkt, hoe de Griekfche ko-

ningen van Macedonië ook gene klei-

ne onkoften aen zulkcn prachtigh werk

befteet hebben.

Tuffchen den bergh Cynthus , en de

zee, na de zijde van heteilant Rhcnia

toe, zietmen een fchou-toneel van wit-

ten marmcr-fteen gemaekt: waer van

noch een gedeelte der trappen , zetels

of zitbanken , op de plaetic of oort der

toezienders , o ergcbleven is.

Het beflaet meer als een halfront,met

d'uitterfte hoeken, die inwaerts wijken.

Het heeft in de middclijn of kruis

,

(de dikte der zitbanken, en buitenik

muuren daer in begrepen , ) meer als

twee hondert voeten in de lengte.

Buiten den omtrek of beftek , of op

het achterfte eind , zijn de grontveften

van twee maiïïve ofdichte torens, ieder

van dertigh voeten lang en twee breet.

Ieder marmer- (teen, van dit toneel

,

is , aen de buiten zijde , in vorm van een

diamant gehouwen. Het ganfeh fchou-

toneel leunt tegen eenen heuvel aen

,

waer vaneen gedeelte Ichijntwegh ge-

houwen te zijn , om ruim baen te ma -

ken.

Recht onder en voor het toneel,

of onder den oort of plaetfc des

toncels, vertonen zich acht of negen

gewelven , in d'aerde of gront , op
een ry,dic parelelof evenzijdigh met de

middellijn des toneels leggen, en van

eikanderen door eenemuurafgefchei-

den zijn : in de welke een kleine boogh
is , tot doorgang van den eenen tot den

ander. Zommigen houden deze gewel-

ven voor water-bakken : dewijle men
eene water - leiding ziet

,

braght.

Andere houden die voor holen, om
daer in wilde beeflen te houden , die

by eenige

die derwaerts het regenwater

opzighte van d'omlcggende eilanden,

die buiten vergelijking hoger zijn.

Hyis zeer klippighen Heil, en be-

ftaet uit granaet-marmer van verfchei-

de kleure , die- zeer na by den granaet-

marmer van Egyptcn komt.Zommige is

rootaghtigh , met zwart vermengt : an-

der lichter : ander een weinigh gcclagh-

tigh , en met zwarte fpikkclen ofplek-

ken.

De iteen is zeer 'hert : doch kan
zoo wel regen 't weer niet, als d'Egyp-

tifche marmer : want de pilaren voor-

noemr, by de fcholen , fchijnen van
een zelven (teen te zijn ; maer ge-

weldigh door het weer uitgebrokkelr.

Spon wil , darmen noit marmer uit

dezen bergh gehouwen hebbe , om ee-

nige werken daer van te maken: maer

de werken op Delos alle van Parifch

marmer waren. Daer en tegen hout

Wheler voor gelooftclijk , dat de, bre-

de, kromme en diepe wegh, op dezen

berg, fteenmijnof groeve was: waer

uit veel van dezen marmer gehou-

wen en gehaelt is : want om eenen wegh
alleen te maken, behoefdemen zoo diep

In de rotfe niet te houwen. Ook is het

niet waerfchijnelijk, dat het een wegh

was : want op de rechter-hant , een

weinigh hoger van daer , is een poorte

of deure , gemaekt van zulke grote en

vericheide brede ftenen.als (zoo }Vheler

gelooft ,) niet verre van die plaetfe uit-

gehouwen waren : welke poorte d'in^

gang was, om na het kafteel op te gaen,

dat op den top van den bergh ftont.

Deze zijde des berghs Cynthus heeft

opgangen , d'cen boven den ander,

die met muuren , aen ieder zijde der

plaetfe , afgefcheiden of afgefchoeit

zijn, en ongetwijffèlt de wegh of op-

gang na bovenen maekten. Deze op-

gangen waren boven mate wonderlijk,

m etportal- n , galderyen en andere ge-

bouwen, verciert, als de meenightc

van
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van pilaren, voctftallen, architraven

en andere ftukken en brokken van tref-

felijk marmer , die lijnrecht en even-

zijdigh tegen eikanderen overleggen

,

genoechzaem getuigen.

Op den top des berghs leggen de

grontveften of puinhopen van witten

marmer , als van een tempel of kafteel.

Aen de voet van den zelven bergh

Cynthus zietmen ook een grote mee-

mghte van marmer en andere ftenen,

die men voor puinhopen van d'aelou-

de hooftftad Delos zou mogen houden:

want aldaer behoorde dezelve geplaetft

te worden , volgens de befchrij ving , die

Strabo daervan maekt.

Deze hooftftad van dit eilant ftrekte ,

op de vlakte van den bergh Cynthus ,

Noordwaerts , na de zee-ftrate, welke

tuffchen het eilant Rheneia , en den oort

of plaetfe is , daer men de Gymnafie of

Schole ziet : want de puinhopen reiken

zoo verre in de lengte , en van de zee

Weftwaerts , by na tot de halve brete

van het eilant Delos.

Tuffchen deze puinhopen vindmen
een altaer , gewijd aen Serapis , Ijis

,

x^fnubis , Harpokrates en Diofcouren ,

die miffchien aldaer eenen tempel had-

den
, (hoewel die niet by d'öude fchrij-

vers gedaght wort ,) of ten minfte een

altaer in den eenen of anderen tempel.

Men leeft'er een Griekfch opfehrift

,

dat het volbrengen van eene gelofte

aen Serapi^ Ijïs, Anubis en Harpokrates

melt , en aldus luit.

noriAios.....
TOT Ta. I

mEPE EAÏTÜN
T&NIAIQN SAPAniAI
ISIAI ANOTB1AI APIIO
XPATEI AIOSKOTPOIS

Efll IEPEftS
STASEOT TOT $IAO
KAEOTS KOAQH0EN
D'Egyptenaers zeiden nu, dat Se-

rapis Jupiter , en dan , dat hy Apollo wa-
re: waer om zy veeltijts Serapis met
zonne-ftralen om het hooft afbeelden
en vertoonden : desgelijks hielden zy
IJis voor de Mane, gelijk men haer ook
by wijle op d'oude medalien met een
waffende of halve mane ziet uitge-

beelr.

Dicht daer by leeftmen , op een vier-
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kanten marmer-fteen , deze Griekfche

woorden , met kleine letteren.

HOAISTIftN MirflNOS A0HNAIO S
JEnOIEI.

Dat is,

Hefeftion, zoon van Myron
y d'Athe~

ner , heeft het gemaekt.

Dees Myron , vader van Hefe-

fiion , was een vermaerde beelthou-

wer, dien Plinius gedenkt, en leefde

ontrent op een zelven tijt , met den
vermaerden beelthouwer Fidias , drie

hondert jaren voor d'opbouwing van
Rome. Zijn zoon Hefejlion, die den
vader in het ampt gevolght heeft,

fchijnt het een of ander beelt op Delos

gemaekt te hebben : waer van dit de

voetftal was.

Aen de Noord-Ooftzijdc des eilants

leit een kleine heuvel, daer de gront een
weinig hoger,als het fchouw toneel,op-

rijft , met puinhopen rontom.

Tuffchen, of op den kruin van alle

die puinhopen, leit een holle plaetfe,

daer in een gat gebroken is , daer een
man effen door kan , om zich by
eene koorde , in een ruime en oude wa-
terbak,te laten zakken.Het water is niet

recht onder het gat : maer in een ver-

der afgelegen hoek , die men niet wel
zien kan. Deze bak heeft goet water

,

en vier gewelven j alleenlijk door vier

pilaren afgefcheiden : maer is met pui-
nenopgevult.

Aen de Noordzijde des eilants is

een heuvel of bergh, byna zoo hoogh

,

als de bergCynthus,ea maekt deNoord-
kaep des eilants. Op den top leggen
grontveften van een muur van een
vierkante ftad of kafteel , van buiten
met eene gracht omringt ; hoewel niet

zeer diep. Van daer zietmen beneden
in het dal, Ooftwaerts, vele puinho-
pen , grontveften en pilaren.

In het neergaen vindmen , op de zij-

de des berghs, twee water-bakken,
doch zonder water. D'een was onlangs
uitgedrooght, als by de flik op den bo-
dem te beipeuren is.

Van daer loopt eene gracht na de
puinhopen. Daer over of voor by, aen
de zee- zijde, leit, op eene verheven
oort , een grontveft , met eenige pi-

laren : welker zommige overeind ftacn,

en andere teraerde neergevelt leggen.

Miffchien was dit een portael of galde-

z rye
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rye van eenigh ander groter gebouw.

Deze is de luchtighfteen vruchtbaerfte

oortdeseilants.

Twee fteenwerpen van daer , na

't Zuid- Wette des eilants , zietmen de

grontveften van twee tempelen: en in

den eenen een voetftal van een beelt

aen den Pontifchen koning Mithrida-

tes Eupatory
zoon. vanMithridates Euer-

getes, door zekeren DionyfiusNjfanu f,

eenAthener, gewijdt: die te dier tijde

fchoolvooghr was, als blijkt uit het vol-

o-end opfchrift.op de voetftal gehouwen.

BAS'AEnS MI ©PA AA TOT
etüatopos Eïrrx...
TOT M1ÖPAAATOT ETEP-

rfiror AIONTSIOS NES...
NOS A0HNAIO2 TTvlNA-
SiAPXHSAS ANE0HXEN.

Dat is,

Dionyfiut Nifanus , een Athener

fchcolvooght , heeft het den het geluk

van koning Mithridates Eupator , zoon

van Mithridates Euergetes,geTt>ijdt.

Eenigcn houden, dat op deze plaetfe

de ftad Nieu Athene op Delos was,dat in

Whd. '

t voigenci opfchrift by Grut er iu ge-

daghtwort.

IMP. CAESAR. T. /ELIVS.
HADRIANVS. ANTONTNVS.
AVG. PIVS. COS. ui. TRIB.

POT. ÏI. P. P.

AQAEDVCTVM IN NO-
VIS ATHENIS COEPTVM
A. DIVO HADRIANO PA-
TRE SVOCONSVMMAVIT
DEDICAVIT.

Deze ftad, Nieu Athene,was door be-

vel en op onkofte van keizer Adrianus

geftight , en wert door dAtheners hier-

om,hem ter eere, NieuAdnamfch Athe-

ne genoemt : welke plaetfe te voore

Olympieum geheten was.

Strab. Neptuin verwiffelde aen Latone of
Zietpag. Diana het eilant Delos tegen heteilant
1 3f * Kalauria.

Lir. Wanneer Archelaus , krijgsoverfte
Orof

-i van den Pontifchen koning Mithrida-

tes , op het jaer acht en negentigh

,

voor des Zalighmakers geboorte , met

een krijgsheir van honderten twintigh

duizent ruiters en voetknechten inA-
chaja voor uit getrokken was,en de ftad

Athene vanytfr//?/ö»,d
,

Athener,by over-

levering ingenomen had , ftak hy met

een vloot eh eetwaren na het eilant Be-

los over,(dat toen van dAtheners afge-

vallen en den Romeinen toegevallen

was)en veroverde het:bencffens andere

kaftelen. Hy zond ook het geit , dat aen , I

Apollo geheiHgtvvas,uitZ)(f/w door^ri-

Jlio, aen d "Atheners, en met een duizent

krijgsknechten tot bewaring des gelts.

Zeker Apellikon van Teum , en bur-Au,

ger van Athene» , een vrient van

Ariftio , trok met eenige krijgsben-

den s;ezwint na Delos over. M aer wan-

neerhy zijne waghten achteloos on
trent het eilant verdeilt , en öo
het achterlte gedeelte des eilants

,

zonder bezetting en wal gelaten had,

en aldus zorgeloos bleef leggen , be-

fprong Orobtus , anders Orbius, veltheer

des Komeinichen krijgsheirs, (diende

befcherming van Delos aenbevolen , en

van de logh en onvoorzichtigheit van

dien man verwittight was,) by donke-

re mane^ met zijn uitgezette krijgs-

knechten, d'Atheneis en hunne ftrijt-

genoten , die dronkenendiep in flaep

lagen, en matftehen als vee ter neer.

Maer de krijghsoverfte Apellikon ont-

fnaptc heimelijk met de vlught.

Orb'ms kreegh ontrent zes hon-

dert levendigh gevangen, en verbran-

den vele , die in de dorpen of hoeven

gevlught waren, met de huizen zelfs:

desgelijks alle hunne belegh-ftorm-

gevaerten.

Daer na rechte Orbius een zee*

geftaetfie en altaer , met een Griekfch

opfchrift op , dat aldus in 't Neer-

duitfeh luitHetgraf heeft de dode gaflen

(ofvreemdelingen^die^onderDelosvech'

tende,de zielen in zee verloorenWanneer

d'Atheners het heiligh eilant verTvoeJteny

en den koning der Kappadociers een alge-

meinenflagh leverden. De Romeinen Polyt

hadden Delos fchatof tolvry gemaekt.

Heteilant Delos wort heden van ge-

nen menfeh bewoont, noch bczait,

noch beplant.

Herodoot maekt Delos vrnchtbaer

van palm of dadel-boomcn Maar he-

den wort'er niet een eenige dadelboom
gevonden.

Ook groeien'er niet als wilde Letttis-

kus-bomen , welker tamme de Gum van

Maflich geven,en kleine boomtjes zijn.

Men hout , dat deze Gom, nergens

als op het eilant Chio valt. Maer indien

ni'en
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men dezen boom op een zelve wijze

op D*/öj queekte en havende, hy zou

ook ongetwijffeltgom of hers van Ma-

fiich voortbrengen : want men ziet

aen de takken en Hammen , eenige uit-

gczwete tranen van Gom zitten.

Ook isdeklimaetvan deze twee ei-

landen by na gelijk, en een en dezelve.

D'allerprijzelijkfte zalve , om lijken

te zalven of balzemen , viel by ouds op

hetcilant Velos.

Op Df/w, zoo Plinius melt, groei-
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de een palm ofdadel-boom , diefedert

folios tijden aldacr gezien was.

Daer houden vele hazen en konijn

nen : waer om dit eilant, by d'oüde

Grieken , miffchien Lagia genoemtis

:

want Lagos betekent op Griekfch ee-

nen ha.es.

Onder het eilant Delos houden in

zee, volgens Plinius , zulke zoute vif-

fchen, als offe gezouten waren: maér
in de haven zoete vifichen.

Eilant 'Rheneia , nu KJein Sdilies of T>elos.

HEt eüandeken , by Strabo en Thu-

cidides , Rheneia of Rhenia-gehe-

ten , wort by Stephanus en Plinius Rhe-

«fgenoemt; hoewel het byouds en te

voore ook Artemitis en Celadujfa hete

,

maer wort nu Klein Sdili of Sdilies ge-

noemt , en leit Zuidelijker als het eilant

Groot Delos.

Strabo plaetft Rheneia. flechts vier

ftadien of een halve vierendeel mijls

van het eilant Delos.

Rheneia, zoo Thucidides getuight,

lagh zoo weinigh van het eilant Delos ,

dat Polykrates , koning van het eilant

Samos , die eenen tijt lang maghtigh

ter zee was , en over andere eilanden

heerfchte , het zelve eilant , na hy

dat verovert, en aen i^ïpollo toege-

wijdt had , met eene keten aen Delos

hechte.

Dit klein Delos of Sdilies , hangt

flechts in het midden , met eene kleine

en fmalle ftroke lants aen malkanderen,

anders zouden het twee eilanden zijn.

Dit eilant heeft weinige puinhopen

,

en een genoechzamen goeden gront j

om bebouwt te wórden. Maer kit woelt

en onbevolkr.

Op het eilant Rheneia waren de
graffteden der Deliers , gelijk te voore
gezeitis.

Rheneia was al ten tijde van Strabo

woeft , en had weinige inwöonders.

Aen klein Delos is eene ree , bay,"

of haven voor fchepen. In haer gat

leggen achter malkanderen twee ei-

laadekens. De fchepen zetten ten an-

ker binnen het Zuidelij kfte eilande-

ken , op twaelf , veertien en twin-

tigh vadem fchone zantgront , en leg-

gen'er voor alle winden befchut : be-

halve de Zuide en Zuid- Wefte win-

den, die waien recht daer op in.

Eitent Cytbera, nu£mj>u

H Et eerfte of laefte eilant van de

eilanden Cykladen of Archipel, aen

de Weft zijde, is, volgens eenparigh

gevoelen van allelantbefchrijvers, het

geen, dat nu byde Griekenen Italia-

nen Cerigo genoemt wort. Maer by

Step n. d'oude Grieken eri Latijnen voerde

het den naem van Cythera, dien het

van Cythems , een Fenicier , zou be-

1 komen hebben.

Cythera wiert anders te voore by

SoiF' d'ouden Porphyru(fa of Porphyris ge-

Piui. noemt: van wegen de fchoonheit der

purper - flekken , zoo Ariftoteles by

Stephanus getuight ; hoewel andere

willen , dat Cythera Porphyris zou ge-

noemt zijn , van wegen de meenighre

van zeker flagh van marmer of Por-

phyr-fteen , die op dit eilant valt.

Het leit Ooftwaerts van het eilant

Zacynthos , (nu Santé) ontrent drie

hondert Italiaenfche mijlen , vier Duit-

fche mijlen Weft ten Zuide van de
' Zuid-Ooft hoek van Peltpannefus (nu

Morea,) welke by d'ouden Malea, en

nu Capo Malio en S. AngeU) , heet.

Plinius ftelt het van Malea niet meer als

vijfduizentfehreden of vijf Italiaenfche

mijlen.Het leit van 'tcïlamKandia veer-

tigli of vijftigh Italiaenfche mijlen : en

men kan van het kafteel , dat aen den

zeekant van Serigo &zct,Kandia by klaer

Z 2. weer
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weer zien. Dies Ttolemem en Stepha-

nus niet tonrecht noch qualijk , Cythe-

ra neffens het eilant Kreta , nu Kandia ,

ftellen.

Strabo ftelt het eilant Cythera voor
CMalea , een hoek of kaep van Telo-

ponnefus , nu Capo Malio en S. i^sfngelo

genoemt, op ecnen afftant van niet meer
als veertigh ftadien of 5Coofchieden.

Strabo placft ook hetcilant Cythera,

beneffens d'eilanden Kulaura , Egina en

Salamis , in de Myrtouitche zee , wel-

ke zee tuflehen Kreta, K^frgia, en At-

tika leit, en een gedeelte van de Sicili-

fche zee is.

Sinan Bajfa, een voorname Turk-
fche adrryrael , plagh dit eilant de

Latern des Ar hïpels , en een yer-

fp eder des Turkiche bedrijfs te noe-

men; dewijl her zoodicht aenhetlant

vanM rea leit , en geliik als den pas tuf-

fchen Mor<a, en het eilant Kandia,

toen dat noch onder de Venetianen
ftont . bezette.

Spon. Her begrijpt ontrent twintighFran-
Porcach. fche of zertlgh i tal]aenfche mij ,en in

den omtrek , on is aen vele kanten met
klippen omringt.

Cythera was by'ondseen wel geha-su.

vent eilant , en had eene ftad van een

zelven name , welke,ten tijde van Stra-

b* , EurykleSy overfteder Lacedemo-

niers , ten dele in eigendom bczad.

Op dit eilant ftont by ouds een tem-

pel van Venu Uranie , of hemeljche Ve- j,b.

nus , de heilighfte en oudfte der tempe-

len , dien Venus by de Grieken had.

Degoddin Venus ttont'er zelve ineenzier»,

gewapent beelt vertoont. 37-

Tien ftadien van d 'oude ftad Cytbe-
Pauf

ra lagh een fcheeps-ree ol timmer-werf,

Scandea genoemt.

Aen de Zuidzijde opeen rotfe, van
Kifti

een uur opklimmens hoogh, dieront-

om fteil neer ïchiet, leit een fterkc

vefting of kafleel, dat met dalen van

alle kanten omiingt is: dies het door

de n.ituur en voordelige gelegentheit

desoorts, ongenakelijk , en door zij-

ne vaftigheitonverwinbaer is: hoewel

het niet fterk is, als aen den zeekant,

daer het fteil by neer ziet.

Van het kafteel kan men by klier

weer het eilant Kandia, over het eilant

Cerigotto hene zien. Dit kafteel wort

doorgaens Kapfali genoemt : daer op de
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zijn verblijf heeft.

Beneden of onder aen het kafteel

kit een tamelijke grote en volkrijke

voorftad.Van gene andere kant,dan van

dien , kan men na ofin het kafteel gacn;

hoewel langs een moeielijken , zeer

hogen en fmallen wegh , die in de zwar-

te rotfe zelve gehouwen is : gelijk ook

het voet-pat, dat van onderen na de

voorftad loopt , niet gemakkelijker is.

Voor deze ftad, en onder het kafteel,

cn recht beoofte de Zuid-Wefthoek of

eind des eilants , leit eene fchotie bay en

haven , met den naem des eilants, Porto

Serigo in de zeeboeken en zeekaerten

,

en anders Porto Delfino , genoemt:daer

in de fchepen , aen de Zuid-Oofthoek

,

beneden het kafteel , dicht onder den

wal , op twintigh , acht en twintigh en

derrigh vadem zetten kunnen.

Deze bay is aen de wal rontom rud-

fïgh of klippigh , en fcherp in het aen-

zien: als of 'er gene ree zou zijn: maer de

gront is evenwel fchoon en klaer. Men
maghook veiligh onder d'Oofthoek op

3 4 vadem ten anker komen: doch met

oene grote fchepemmaerflechts tweeof

ï8i
in de kil
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door de hitte des zomers

,

fchijnt op te drogen:maer hout altijt on-
trent drie voeten onder het zant wa-
ter.

Aen dezen oort vindmen zeer veel whei.

aeloude puinhopen , van eene aeloude
ftad , van den Griekfchen koning CMe-
nelaw, die byna allegelijks d'aerdeof
gront leggen. Onder of tuffchen deze
puinhopen, zietmen eenige grotten,

of fpelonken, ofgewelven , inderot-
fen uitgehouwen, die 's lantsinwoon-
ders voor de baden van Helena hou-
den , en de puinhopen van haer paleis ,

drie ofvier Italiaenfche mijlen van daer,

op eenen heuvel ftellen : hoewel men
daer niet, als twee kolommen overeind
ziet ftaen, zonder kapitelen , en met
de voetftallen zoo diep in den gront,dat

men niet oordelen kan , van wat orde
zy zijn : hoewel Spon fchrijft , dat zy
na de Dorifche orde zou gemaekt
zijn. Wheler wil het veelmeer vooreen
puinhoop van den eenen of anderen
aelouden tempel , als van een paleis, ge-

houden hebben. Het heet nu op Ita-

liaen Puleocapro of oud kafteeL

Het heeft zijn uitzight over het be-

dde kleine fchepen of vaertuigen kun- I
fte gedeelte des eilants, en ten Wefte

nen achter de lage hoek, met eentou

aen het lant vaft leggen. Ook leit deze

haven of bay op de Zuide wint. Aen de

"Weft noch aen de Noord-kuft is gene

ree voor de fchepen te vinden.

Aen de Ooftzijde des eilants leit

een ruime , veilige en bequame ha-

ven voor grote fchepen , welke gemc-

nelijk , na de by gelege uithoek of

kapel, Porto di San Nicolao , datis,^-

ven van S. Nikolaes , op Italiaenfch

genoemt , en door de koopvaerdy-

fchepen , die na 't Oofte varen, veel

aengedaen wort; want daer is goede

en vafte ankergront, en ook goet verfch

water in overvloet te bekomen. Behal-

ve deze haven, voor grote fchepen,

is'er een kreek of inham, of bay, uit

de natuur in de rotfe of klip uitgeholt

,

en ruim genoech voor veertigh ga-

leyen, die men lichtelijk met een ke-

ten, tot beveiling , zou kunnen flui-

ten.

Wanneermcn dicht aldaer aen ftrant

een gat graeft, krijghtmen zeer goet

en verfch water , dat uit eene kleine

tiviere, bekeof fcheut ontftact, die,

een goet vtuchtbaer dal , en ten Oofte

,

na den zeekant, een ander dal, dat

niet dor is.

KootTvi/k ftelt aen deWeftzijdc des ei-

lants , op een zeer hogen bergh , die on-

trent drie Duitfche mijlen ten Wefte
van de haven S. Nicolo leit , zeer vele

vervallen gebouwen , en zeer grote

puinhopen , die voor overblijfselen

van d'aeloude ftad Cythera gehouden ,

en hierom doorgaens op Griekfch

Paiopolis, maer beter Paleaopolis , dat

is , oudeftad , genoemt worden. Daer
neffens leggen zeer brede kentekenen

van een zeer aelouden tempel , die voor
den tempel van Venus gehouden wort.

Het eilant voet vele wilde ezels , die

eenen fteen in 't hooft hebben , die zeer

goet tegen de vallende ziekte gehouden
wort. Men zeidt hy ook de zijde weê ,

of pijne inde zijde, doet verdwijnen,

en eene vrouw in barens-noot, zoo
flechts aen haer hals gehangen wort ,

aenftonts doet verloffen.

Het eilant Cerigo ftaet heden onder

de Venetianen , die het door eenen

Proveditor doen beftieren.

Z 3 D'in-
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D'inwoonders van dit eilant zijn

mceft Grieken : behalve de krijghs be-

zettingen, die op het kafteelhun ver-

blijf hebben , en Venetianen of Ita-

lianen zijn.

Beide deze volken ftaen in het gee-

ftelijk onder den Roomfchen of La-

tijnfehen aerts-biffchop van Kandia.

De Grieken mogen evenwel na hunne

wijze en maniere kerken-dienft doen,

en ptiefters van hunne wet hebben.

Het eilant Cerigo is byna ganfeh

berghaghtighen klippigh: en hierom

rijk van Porfyr of marmer-fteen : waer

van het by ouds ook den naem van

Porfyris of Porphyris bekomen heeft.

JMaer d'allerberghaghtigfte oort isaen

naekt kint was, en in een zee zwórii^

en in de rechterhant een zee-fchelp had.

Zy zelve was mereene roze verejert
y

en verzelt met duiven , die rontorri

haer vlogen. Voor haer ftonden drie

naekte jonge kinderen , de drie Gra-

tiën genoemt: welker twee het aen-

gezight na haer toe gekeert hadden

:

eneen denrugh. Voor haer ftont ook
Cupido, haer zoon, geblint, die met
eenen bogeen pijl t^Apollo trof.

In dezen tempel van Venas ftont

ookaen d'Ooftzijde het beek van He-

lena, de fchoonfte van ganich Grie*

ken-lant , en vrouw van koning Aïene-

laus , zoo als Paris , zoon van den Tro-

jaenfehen koning Pnamus , haer ont-

moete, enfehaekte, waer uit de Tro-
jaenfche oorlogh ontftonr.

Een mijle Zuid -Zuid -Ooft 't zee-

waerts van de Zuidhoek van Cerigo

,

leit een eilandeken of grote klip ,

de Weftzijde.

Het heeft eene dorre en barre lant-

ftreke, en niet luftighs noch aenge-

naems : doch geeft evenwel wijnen , die

zeergoet zijn.

Daer groeien ook vele heilzame en on- 1 L'Ovo , dat is , een cy , van wegen def-

gemene kruiden. Onder andere groeit'er felfs geftalte inhetaenzien van verre,

overvloedelijk veel onechte Kretifche genoemt. De fchepen zeilen tufichen

Diktamnus , welke van de oprechte deze klip en Sertgo deur , die , uit den
Kretifche Diktamnus verfchilt ; hoe» Wefte komende , bezuide Serigo niet

wel het daer na zeer gelijkt. omzeilen willen.

Het grootfte onderfeheit is in def- Een grote mijle Zuid-OoftenZuid

Eil:

L'C).

felfs bloemen , die purper en wit van

kleure zijn, en uit een witten kelk

fchieten. De bladen zijn ook breder

en ronder , en hebben een zeer dikke

wollige fteel.

Daer groeit ook falie , met vruchten,

als appelen of galnoten, die afchver-

wige en fterkriekende bladen heeft.

Men heeft'er ook -grote meenigte van

Tragoriganum of bek Orega , dat een

gewas van zeer fterke reuke is.

De lijftoght is'er zeer goet koop :

want men koopt'er een fchacp voor een

halve rijksdaelder. Men heeft'er mee-
nighte van hazen, quakkels en tortel-

duiven, vogelen van Venus.

Aenhet eilant Cythera, zood'oude
poëten beuzelen , zou Venus, na zy

uit zeefchuimin zee geboren was, al-

lerëerft in eenparlemoer-fchelptelan-
pag-is. degevoerr, en van daer na het eilant

Cyprus overgebraght zijn. Waer om
zyaldaer altijt met grote eerbiedigheit

geëert , en een tempel haer ter eere ge-

ftight is.

Porcach.
ln dezen tempel ftont een gehouwen

' beelt van Venus : dat een zeer fchoon

Dadi

Klip].

nvi.

Ooft ten Zuide van Serigo , leggen twee

grote hoge klippen of rudfen, O&o en Ozo

Dadi genoemt.

Ontrent zes mijlen Ooft - Noord-
Ooft van Capo S Angelo of CHaleo, de

Zuid-Oofthoek van Aiorea, en even

zoo verre van het eilant Cerigo , leit

een kale, zwarte en fteileklip, Kara-

vi in de zeekaerten , en anders Karavia

en Mourokaravia . genoemt.

Zy is byna zoo groot , als twee of

drie fchepen 5 maer fteekt veel hoger

als een lchip boven het water, en ver-

toont zich van verre als een zeil. Kara~

•yi betekent op hedendaegfeh Griekfch

cznfchip , of ccnfchtp-eilant.

Drie of vier mijlen Ooft ten Noor-^
de van Karavi, leit een zeer vvoeft,

onbewoont, gehakkelt en laegh eilant

of klip, Falkonera of Falkcniera, en

anders Brufada of Brugiata genoemt

:

hoewel het eilant Pellapola , eigent-

lijk op ltaliaenfch, Ifola Brugiata, dat is,

verbrant eilant
,
geheten wort.

Het wort mifichien Falkoniera , zoo

Della Falie wil, genoemt, van wegen

de.meenighte der valken , die daer op

nefte-

uera.
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nefteien: hoewel die ook niet minder

op andere eilanden van d'Archipel

houden.

[>c- Zes mijlen Noord -Ooft ten Noorde
P° van de kaep S. Angelo, en drie mijlen

Noord-Weft ten Noorde van de klip

Koravi, kit een klein, rontenhoogh

eilandeken, Pellapola doorgaens , of

VerAfdo , of PerapeiU , en anders Ifo-

to, Brugiata of Bruciata , dat is , ver-

brant eilant , op 't Italiaenfch genoemt

:

dewijl het voor eenige jaren , door on-

deraertfche vuuren opborft , en brande.

Na PerapeiU of Perapola leit een ei- Hydra,

lant Hydra : welk hierom alzoo ge-

noemt wort 5 dewijl het een klein ei-

lant is , van zeven grote klippen om-
ringt, op een zelve wijzealsde flang

Hydra , met zeven hoofden , zoo d'ou-

den beuzelden, bezet was.

Benoorde het eilant Cerigo leit een

klip ofeilant ,
[Cervy of Cerui genoemt.

Eilant Qicerigo.

Vijftien Italiaenfche mijlen ten Oo-
ftevan Cerigo, en even zooverre

van Capo Spado\ de Wefteïhöek van

het eilant Kandie, leit een klein eilant

Cicerigo by d' Italianen, en by den zee-

man Cerigotto geheten : maer was by

d'oudenc^figi/^ofc^fig^/^genoemt.en

niet Epla, dat nu L'Ovoof Lovo heet»

Op dit eilant houden niet als wilde Nig.

geiten

,

valken en andere roofvogels.

Het behoort zekeren Venetiaenlchen

kolonel , met name Makarioti , toe, die,

in het laefte belegh van Kandie , den
Venetianen gedient heeft.

Eilant Therafia , nu Tirefia en Santorinï.

STrabo fielt het eilant Therafia en

Anaphe (nu: ÈamfiS) dicht by het ei-

lant Dia en Thera : welk Thera hy ze-

ventigh ftadien van Kreta of Kandia

plaetft: en het eilant Jos , op een ge-

lijken afftant van Therafia en Anaphe.

Stephanus fielt Therafia in het mid-

den van de doorvaert van Krete en Cy-

rene, een lantfchap van Afrika , nu

Kaïroan genoemt.

Het eilant, by ouds Therafia, wort nu
dik; doorgaens Santorini by d' Italianen , en

anders in de zeekaerten gebroken JVatfo-

r;,en van deFranfen SantErin genoemt.

Het eilant Therafia wert, zoo Plinim

getuight, van het eiiant Thera afge-

fcheurt : hoewel hy te voore melt,

dztThera en Therafia, onder d'eilan-

den Cykladen , op het vierde jaer van de

hondert en vier en dertighde Olympias
,

uit zee opgefchoten waren. Ook ge-

tuight Seneka , dat by zijnen tijt, in hef

gezight der z'isluidenjin d'Egeeiche zee

het cihntTherafia ontftaen zy:het welk

«hy d'uitberfting dergeeften toefchrijft.

pordffT Santorini leit ten Noorde recht te-

gen over de ftad Kandia , van het ei-

lant Kandia, opeen afftant van hondert
' Italiaenfche mijlen, en even verre ten

Zuide van het eihntDelos , en ten Oo-
fte vijftigh van het eilant Milo : hoe-

rerra wel andere den onderlingen afftant van

het eilant Kandia en Delos, op hondert

en zeftigh Italiaenfche mijlen ftellen:

Bau> ti and facit het hondert en twintigh

Italiaenfche mijlen tenZuide vanDelos,

en dertig ten Noorde van de naefte kuft

van Kandia , en 40 ten Oofte van Milo.

Santorini wort in de zeekaerten

Ooftwaerts , twee kleine Duitfche mij^

len van het eilant Krifiiana , en ook
ontrent twee ten Welle van het eilant

Namfio , tuffchen beide , en ontrent elf

ten Noorde van het eilant Kandia, en
drie ten Zuide van Nio geftelt.

Het is langen fmal, en leit in vorm
vaneen halve maneuitgeftrekt: doch
het had wel eer een andere geftalte en

grote: maer het quam op het jaer vijf-

tien hondert en zeven te verbranden

,

en een groot gedeelte of de helft ver-

zonk daer van door aertbeving, na
het eerft verbrant was : waer door het

eilant in tween verdeelt wiert, mee
eene grote ruimte van zee tuffchen bei-

de, tot een kanael of doorvaert van
eene onmetelijke diepte : daer in ver-

fcheide klippen leggen.

Het kleinfte gedeelte of eilantje, na
de Weftzijde , is boghtigh , en heeft de

geftalte van een Venetiaenfche gondel

,

en is het geen,dat nu noch, met den ou-

den naem des ganfehen eilants, Therafia,

of Tirefia genoemt wort.

Het
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Het Ander groter gedeelte, of groter

eUant.is zoo boghtigh niet; maer maekt

tuflehen het Zuide enNoorde een wijde

inham of boezem , en ftrekt met zijne

hoeken, na die delen der werelt, net

lijnrecht. Het heeft veertigh Italiaenfche

mijlen in den omtrek , en is langh en

fmal.

Het had wel eer aen de Weftzi'jde

,

dicht aen zee, eenc prachtige ftad leg-

gen , welke door d'inwoonders ver-

del ght, en tot eenen verheven bergh

onder d'aerde gebraght is : daer een

fraei kafteel opgebouwt wiert, Scaro

genoemt.

Het gedeelte des eilants , hoven dit

kafteel, na 't Zuide , wort op Griekfch

Afanomerea genoemt , dat zoo veel

als bovenfte of opperfte gedeelte gezeit

is : en het ander gedeelte , daer tegen

over, Santo Erino, dat is, S.Helena,

byd'Italianen: waer van miflehiendit

ganfeh eilantdien naem bekomen heeft:

maer namaels ishet, met uitlaten van

de letter E , in 't verkort, Santorini ge-

heten: hoewel het in eenige zeekaer-

ten Sant TurincnSantori gefpelt wort.

Het klein eilantje Tirefia. is ganfeh

gezengt ofverbrant.

Voor ontrent dertigh jaren verzonk

de helft van het eilant Santorini, door

eene geweldige aertbeving,tot eenen af-

gront : welk men houd gefchiet te zijn

,

door het aenfteken en ontvonken des

zwavels : daer hetaertrijk zwanger van

was : waer door over de zeven hon-

dert en vijftig eilanders te fneuvelen

quamen , zoo die met puinhopen over-

ftelpt wierden , als van fchrik ftor-

ven. D'overgeblevenen werden zoo

zwart, als een dove kool gezengt. De
damp en rook, die uit dezen afgront

fteegh, maekte niet alleenlijk die van

het eilant zwart: maer zelf tot aen Kon-

fianünofolen al het zilver , dat men
daer vond. Het geluit en gedreun de«

zer aertbeving wert van daer tot aen

Smyrne gehoor t. Men vond de ganfche

zee, tot aen Alexandrie'm Syrië, met

drijfftenen bedekt , die door daert-

beving van dit eilant uitgefprongen wa-

ren.

Het grootfte eilant is vruchtbaer,

en heeft rontom goede havens. Op
vele plaetfen vertoonen zich puinho-

pen van kaftelen , of bemuurde vlek-

ken.

On-
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öndér het eilant is een goede vifch-

vangft.

Buon del (JHonte verhaelt , dat aen

de hoek van het kanael of doorvaerr,

en voor de vervalle ftad , een vifch, Fol-

po genoemt , van een y zelijke grote ge-

zien te hebben, welke de leng e van

zeftigh ellen , en byna het Genoueefch

fchip, daer hy op was , tegen hield

:

maer wiert door middel van wint be-

houden. Na verloop van weinige da-

gen quamen aldaer vijf Venetiaen-

fche galeyen, die door deze vifch te

gronde gedreven wierden , hoeweide

185R A.

menfehen behouden wierden.

Aen de Zuidzijde Iteekteenvlakké

hoek op
Bewefte de Zuid - Oofthoek kun-

nen de fehepen veiligh voor Noorde
winden leggen. Maer by het ontftaen

van Wefte wint, is het beter beoofte

den hogen hoek te leggen. Het is'er

overal zantftrant , en dicht aen lant wel

dertigh vadem diep.

Een mijle bewefte Santorini wort
een klein eilant, Ifola d'i^ivolo in de

zeekaertengenoemr, gellelt.

EilantTWd, nuf/ozjé

THera en Therafia waren twee ei-

landen, die, op het vierde jaer

van de honden en vijf en dertighfte

Olympus , uit zee, volgens Plinius,

opgelchoten en ontftaen zijn.

Wanneer Thera eerft uit zee ont-

ftont, was het Kallifte , dat is, aller-

fchoonfte genoemt : waer van namaels

het eilant Therafia afgefcheurt wiert.

Desgelijks fchrijft Herodoot , dat dit

eilant te voore Kallifte ; maer by zij-

nen tiit T/w4genoemt was.

Thera was een van d'cilanden Spora-

den, en wort van Strabo dicht byhet

eilant Anaphe , en Therafia, ontrent

Kreta of Kandia , op eenen afftant van

zeventigh fladien geftelt.

Het begrijpt inden omtrek ontrent

twee hondert ftadien.

Thera wort by Strabo de hooftftad

der Cyreners , en eene kolonye der La-

cedemoniers genoemt : dewijl de The-

raliers Cyrene , in Afrika, uit kracht

des orakels , onder gelei van Batttts ge-

ftight hebben.

Het eilant wiert Thera genoemt , na

deflelfs kolonier, ftichter, volk-plan-

ter of bewoonder Theras. Hy was een

zoon van Autefion, neef van Tifame-

ntts , en uit den geflaghte van Kad.

mus : ook oom , van 's moeders zijde,

VzaBttnJihenes en Pr kies, tweezoo-

nen van yyirfiodemus , koning van

Spar te of Lacedemon.Gcdunrenóc d'on

mondigheit van deze twee kiud?ren,be-

diende Theras de vooghdyfehap des

koningrijks in Sparte. Maer als zy

groot geworden waren , en het rijk

; zelfs aenvaert hadden , verdroot het

Theras zoo geweldigh , vatn anderen

geregeert te worden, dewijl hy de heer-

lchappye reeds gefmaekt had , dat hy
'

zeide in Lacedemun niet te willen blij-

ven: maer na zijn bloetverwanten va-

ren.

Dies fcheepte hy uit Lacedemon*

meteene gróte meenighre van ftamge-

noten, en eenige Minyers, uit -Udce*

demo», in twee galeyen na dit eilant*

by de nakomelingen van Mtmblurm ,

;

over. Na zy die verdreven hadden ^'

fchaerden en verdeilden zy zich zelfs

in zes delen , en Itichten aldaer zoo ve-

le fteden: als Lepreum, Afagifto-, , Tri'

xas , Pyrgos , Eptttm en Nadium ; wel-

ke meelte, al ten tijde van Herodo t 9

door d'Eleers of inwoonders der fta<j

Elis , in tJHacedmie , verdclght waren,

Zooeenigen willen, zouden de na-

komelingen van Membliariti , onder

wien het eilant ftont,het zelve vry willig

aen Theras overgegeven hebbenj dewijl

Theras een Kadmeer ofUit den geflagh-

te van Kadmus was : als Paufantas , on»

der andere , in dezen zin fchrijft.

Theras zond eene kolon e na het ei-

lant , dat toen Kaliftegen emt H>as , op

hope , dat de nakomelingen van Mem-
bharus vr/Svilltgh van het rijk zouden

afftaen : het T»elk zy ook deden : Trant

z,y overdaghten, dat Theras zijn ge-

ftaght op Kadmus braght : daer zy nako-

melingen van Membliarus tsaren , Teel*

ken CMembliarus , zijnde een man uit

het gemeen volk, Kadmus, tot over-

(ie dtr kolonieren op het eilant gelaten

Herodoot hout evenwel Membliarm
K*d& niet
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niet voor eenen gcmccnen man , maer

voor eenen uit de bloetverwanten van

Kadmus gefproten.

Het eilant Thera fchijnt allerëerft

door de Feniciers, onder gelei en be-

leit van Kadmus , bevolkt en aenge-

dacn te zijn: want als Kadmus, zoon

van Agenor , in het opzoeken van Eu-
Herod. rope t

aen het eilant Thera gelant was

,

' 4
'

liet hy aldaer , 't zy het lant hem wel ge-

viel, of uit een anderen inzight, on-
s*?haft

der andere Feniciers , (of Fenicifche

pyth. vrouwen,) ook zijnen bloetverwant

Membliaros blijven, die het eilant acht

mans levens , eer Theras van Lacede-

mon quam, bewoont hadden.

Herod. Na Theras wiert koning van het ei-

lant Thera, Grinus , zoon van Efa-

nius , die uit den eerften koning The-

ras gefproten was : den welken , op

zijne vrage, over andere dingen, het

orakel, door den mont van Pythia,

beval eene ftad in Lybie te (lichten , on-

der beleit van Battus, zoon van Polym-

neftos. Doch dit antwoortdes orakels

wert by deTherafiers in de wint geüa-

gen : dewijl zy niet witten , waer Lybie

lagh,en op een onzeker orakel gene ko-

lonie derfden zenden.

"Wanneer het namaels, in den tijt

van zeven jaren, op Thera niet be-

regent had , en alle de boomen , be-

halve een , verdort waren, wierp PythU

den Therafiers, warmeer zy aen het

orakel daer over vraegden , het zen-

den van eene kolonie na Lybietc voo-

re : gelijk Herodoot wijdlopigh ver-

haelr.

Men wil, dat het eilant Thera nu
Gozi zou genoemt zijn. Hoewel het ei-

lantCoz.i,ofGozo diCandia nu in de zee-

kaerten genoemt, vier mijlen beznide

het eilant Kandia geftelt wort.

Eenigen ftellentwee eilanden Gczi, hi

vijf of zes Engelfche mijlen van Kanv

dia : welker een vijftien , en het ander

tien mijlen in 't ronde heeft. Op deze

eilanden woonden , ontrent het jaer vijf-

tien honderten vijftigh, zeftighGrie- I

ken, die voornamelijk by de melk en

kaes van hun talrijk vee leefden.

Plmius ftelt, tuffchen het eilant thera £ „t

cnTberafta, een eilant Automate , en Pa-

anders ook Hiera genoemt, dathon-"

dert en dertig jaren daer na , tuffchen

beide , volgens den zeiven Plinius, ont-

ftont.

Twee ftadien van daer , ontftont na

verloop van honderten tien jaren, in

Zomermaent , en ren tijde van Pliniut ,

onder het burger - meefterfchap van

Markus Junius Scyllanus en Lucius Bal-

bus, een ander eilant Thu geheten:

welkT^w andere vooreen eilant hou- Tl>

den , dat by Strabo en Ptolemeus Dia

en nu Standia genoemt wort. Stralo

gedenkt ook dit opduiken, ofopfehie-
j

ten en ontftaenvan dit eilant. zonder

het evenwel by name te noemen , in de

volgende woorden.

Midden tujfchen Thera en Therafta,^ ,<

ftchoten vier dagen lang vlammen uit

zee: zulk f de ganfche zee Irande en

vlamde, die allengs een eilant, als met

zekere Werktuigen opgeheven , en uit

klompen befiaende , ophieven, van tWaelf

ftadien in den omtrek. Na het ophouden

van dezen toeval , heftenden de Rhodiers

allereerft , die toen zecvooghden Iearen,

na die plaetfe toe te varen , en op dit ei-

lant eenen tempel aen den Aifalifchen

Neptuin {dat is Grontveftige Neptuin)

te ftichten. Dus verre Strabo.

Eilant Anaphe , nu ^{anfio of ü\(amjïa.

TT Et eilant, Anaphe of <^A"nafe by
*- -^d'ouden genoemt, was te voore

ook Membltaros geheten , na Memblia-

ros , (en by verkorting Bliaros
, ) een Fe-

nicier , en een reisgenoot van Kadmus

,

in het opzoeken van Europe.

Men wil, dat Anaphe hierom al-

zoozou genoemt zijnj dewijl het den
Argonauten , wanneer zy door ftorm
en onweer op zee heen en weer geflin-

gert wierden , by donkere rhane vcr-

fcheen : of dewijl hen , wanneer zy

met fchrik en vreze bevangen waren

,

aldaer de zon verfcheen : want Ane-
phane bedietop 't Griekfch verfchiynen.

Bochart daer en tegen hout Anaphe ,

voor een Fenicifch woorr, fat loofrijk

en duifter of donker betekent : dewijl

dit eilant , volgens Apollonius , donke-

re wouden had.

Hcc



POLIKANDRO &c. 187

pr-

at.

' In r-

)
(

,?oich

,
hot

'M.

Het eilant Anaphe of <^4nafe wort

nu noch gebroken , Njnfio of Namfia,

en * Anafia genoemt.

Nanfio of Namfia wort in de zee-

kaerten twee Duitlchc mijlen ten Oo-
fte van het eilant Therafia of Santo-

rini, en vijf Weft-Zuid-Weft van het

eilant Aftypalea , nu- Stampalia , en on-

trent tien ten Noorde van Kandia, ge-

ftelt.

Stephanus ftelt Anaphe dicht byhet

eilant Theras , en Strabo Anaphe en

Therafia, dicht by Kreta, nu Kandia,

en beide even verre van het eilant Joj ,

nu Nio. Ovidius gedenkt het eilant

Anaphe by het eilant Aftypalea.

Apollonius noemt Anaphe een klein

eilant: gelijk ook Plinius Anaphe on-

der de kleine eilanden rekent. .

Anafe wort by Plinius gezeit uit zee

ontftaen, en opgedoken te zijn.

Het wort in den omtrek op derrigh

Italüenfche mijlen begroot.

Op Anafe ftont by ouds een tempel

van- Apollo , Egleta gebynaemt, aen

wien d'eilanders met befchimping of

belpotting offerhande deden , en ei-

kanderen lafterden.

Wanneer by ouds eenige inwoon-

dersvanhet eilant Aftypalea, twee pa-

trijzen op het eilant Anafe gezet had-

den, teelden die in zulke meenighte

voort, dat d'inwooriders gevaer lie-

pen , van genootzaekt te zijn , na eene

andere plaetfe te verhuizen , dewijl

deze vogelen alle hunne rijpe granen op
het-velt opaten.

Het eilant Anaphe en DeloS hadden

t'zamen vele dingen gemein : want
beide waren zy aen Apollo heiligh en

toegewijdt, en beide uit zee ontftaen

of opgefchoten : en gelijk Apollo, na

De'os, de Ddiiche Apollo , alzoovvert

hy , na Anafe , de Anafcefche Apollo ge-

noemt. Ook wilden eénigen der ouden

,

dat beide namen hen om een zelve oor-

zake zouden gegeven zijn : te weten,de

naem Anaphe van het Griekfch woort
Anaphein , en die van Delos van Delein,

welke beide verfchijnen ofte euoorfichijn

komen bediet. Dit heeft Filo doen do-

len, dat Delos ook Anaphe genoemt
was.

Men zeidt dit eilant gene vergiftige

dieren voet. Ook zouden alle vergif-

tige dieren , die in een kring van d'aer-

de , van dit eilant , op eene andere plaet-

fe befloten worden , fterven.

Bezuide Nanfio leggen drie of vier

eilandekens , d'eüanden S. )>anni in

de zeekaerten genoemt. Tuflchen

Namfio en deze eilandekens , is een
zeer goede ree voor meer als vijftigh

fchepen
, die aldaer tegen alle Noor-

delijke winden, op tien of twaelf va-
dem , befchut leggen.

Plimus ftelt vervolgens op een ry, na
malkanderen , d'eüanden Jos , Lea ,

Afcania , Anaphe, Hippurtts , Hippu-

rijfa, Aftypalea.

De
Mund.

Pore.

Eilant Tolifyndro.

itcph.

I'lin.

IPtd

cm.

Tych.)

ftcph

,

HEt eilant a Pholegandros , of b Phi-

lokandros , of c Phlegandros by

d'oudcn genoemt, heet nu noch ge-

broken Polikandro of Polkandro , en

wort in de zeekaerten, twee mijlen

bewefte het eilant Zetwe of Cicenos ge-

plactft.

Het wiert Pholegandros genoemt,

na Pholegandros , zoon van Minos , ko-
ning van Kreta of Kandia.

Aratus noemt , by Strabo , dit eilant

het yzerigh Pholegandros , van wegen
deftelfs rouheit. Bochart fmeet Phole-

gandros van het Fenicifch woort Phe-
lekgundari, dat fteenige lantftreke be-
diet.

Eilant Sicjnos.

ia TT Et eilant , by d'ouden Sicinus , of
*- * Sicjnut en Sicenus , wort nu noch

f |
Sicino, en inde zeekaerten Zetine , of

f l Setine, en Setien genoemt.

Te voore wiert Sicinus OEno'é ge-

s,4
- noemt : dewijl het wijnrijk was : want

wijn heet op Griekfch Oinos.

Maer zoo men d'ouden fabelen ge-

loven magh, zouTboas, koning van ^P3^
het eilant Lemnos, en zoon van vader
Liber , na hy in eene kifte van daer der-

waerts gevoert, en alleen door gunftc
Aa z yan
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van zijne dochter behouden was, dacr

alle d'andere Lemnifchc vrouwen hun-

ne mannen en magen gedoot hadden

,

by de Nimf OEnoéoï OEneis , Sicinus

geteelt hebben : waer om dit eilant

eerft QEno'è , en daer na Sicinus genoemt

wiert.

Ptolemeus rekent Sicinus onder d' ei-

landen Cykladen : Plinius onder d'ei-

landen Sporaden: en Strabo ftelt het in

de Kretifche zee.

Het leit tuffchen d'eilanden Polykan-

dro en Nio , by na op een gelijken af-

ftant van twee kleine mijlen,en heeft het

cerfte ten Weftc,cn het laeftc tenO ofte.

Het eilant Setine heeft gene haven.

Aen de Zuidzijde leit een klein

zwart eilant, dat dicht aen het eilant

fchijnt te leggen j maer de tuffchen wij'

te is ruim genoech , om door te lave-

ren. Aen de Weftzijde is eene kleine

afwatering , met eenige groente. Daet

voor is het op twintigh , twee en twin-

tigh en dertigh vadem goede anker-

gront.

Strabo ftelt Weftwacrts van het ei-

lant Jos , d'eilanden Sicinos , Laguf*

en Pholegandros.

Eilant Chrijliana.

HEt eilant , nu Chrijliana door-

gaens in de zcekaerten genoemt

,

leit vijf mijlen ten Zuide van het eilant

Setine , twee groote mijlen ten Wefte

van Santorini , en tien of elf mijlen

ten Noorde van het eilant Kandia.

Vele houden het eilant , Lagufa by

d'ouden genoemt , voor het eilant

Chrijliana: want Strabo ftelt het eilant

Lagufa by d'eilanden Sicinus ca Po-

legandros, en ten Wefte van het eilant

Jos : en daer na het eilant Cimolus.

Andere houden het eilant Dia voor

het eilant Chriftiana : doch Dia is

veel meer het eilant , dat nu Standt*

heet.

Eenigen willen, dat Chrijliana het

eilant zou zijn , dat by Ptolemeus Ls-

toa genoemt wort : hoewel Ptolemeus

het eilant Letoa onder de Zuider-kuft

van Kreta of Kandia fchijnt te plaetfên:

welk nu ook Chrijliana genoemt wort

,

en leit ontrent een mijle van de kuft van
Kandia , bewefte de kaep Sacro : maer.

dit eilant Chrijliana is een ander van
het voornoemt chrijliana , dat bcnoor.

deKandialcit.

Eilant Kjeta , nu Kandia of Kandien.

Bena-

ming.

Stephan.

"AT An \vaer,en waer om het eilant, dat

* nu Kandia heet, by ouds Kreta ge-

noemt was , wort op velerlei wijze ver-

haelt.

Zoo eenigen menen , zou Kreta, na

zekeren Kores , Koreta , en daer na by

verkorting Kreta genoemt zijn.

Andere willen , dat Kreta alzoo na

Kres , zoon vznjupi/n en de nimf ldea ,

of na Kreta , een van de Hefperiden

,

of na Kres , een * eige inboorling ofzelf

r.flbó-'
landaert des eilants genoemt zy.

Solinus , na den voorgang van Pli-

nius en Elianus , brengen ook den oor-

fprong van den nacm Kreta op de

nimf Kreta , dochter van Hefperus.

Eufebius en , na hem , Hieronymus

willen desgelijks , dat het eilant na Kres ,

een onoorlprongeling ofzelf-landaert

,

Kreta zou genoemt zijn , die men zeit,

eender Kureten te zijn, van wienja-
piter op dit eilant verborgen en opge-

a uc abo

rigo

In

Chron.

Canon.

voet wiert. Het zelve beveftigen ook
Marcianus , Jjidorus , Cedrenus enmeer

andere fchrijvers.

Andere brengen twee andere oor- Au<

zaken by, waerom het eilant Kreta en Et
Tft

d'inwoonders Kreten genoemt waren

:

te weten, van hetGnekfchwoorrtff-

rata^dut zijn hoorens tdcwijl d'oudeKre-

ten by hoorens, daer zy boogen van

maekten, leefden: want zy waren goede

booghfehieters : ofom dat op het eilant

een wel getemperde lucht zweeft : want

indien zin kan ook het woort Kretaop

Grickfch uitgeleit worden. Ook fchrij-

ven IJidoruSyPliniuSy Solinus en Marcit'

nus,dzt dit eilant, van wegen de getem-

perde lucht, in 't begin op Griekfch Ma~

karon NefoSydat is^der zaligen eilant, ge-

noemt zy.

Andere houden, dat wanneer Jupi- DJ;
ter -rf»w*c»,gedrukt door hongersnoot, üb. 3

uit Libye na dit eilant gevluglit was,

en



KRETA nu

en acn Kreta, dochter van ecnen der

Kureten, die aldaer regeerden , ge-

trouwt was,het zelve cilant, dat te voo-

xc/^genoemt was, na zijne vrouw

Kreta genoemt hadde.

Ook melt Diodoor , dat d'oude Ju-

piter het eilant Krete, na zijne vrouw

Idea, Idea genoemt hebbe.

Kreta wiert by d'oude Grieken,

met verfcheide andere namen , en , in

't begin op Griekfch , volgens rliniustn

ifidorm, Makaronefos geheten , dat is,

gelukzaligh eilant, of Makaronnefos ,

dat is, der zaligen eilant , van wegen

deflelfs getemperde ofgematigde lucht,

alsgezeitis.

Het was ook allcrëcrft (zoo ritmus
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fehe, en met zijn eige of Kretifche zee

gebeukt , en ten Zuide met de Lybifchc

ofPunifche en Egyptifche zee befpoelt:

dies het in het midden van de Middel-

lantichezee leit, en als heerfcher dier

zee is. Waer om Arijloteles dit eilant

niet tonrecht roemt, wanneer hyzeit:

Dit eilant fchijnt tot de heerfchappye

van Grieken-lant geboren te zijn , en is

'voortreffelijk gelegen : Tvant het leit aen

alle zeen.

Te weten zijn Oofter uithoek , of CotoWc

kaep Salomoni , leit vier hondert en vijf-

tigh Italiaenfche mijlen van de ftad Ale-

xandria in Egypten , * vier hondert van *óf 6s

het eilant Cyprus, zes hondert en zeftigh D

vznjoppe, najaffb, een zeehaven van

uit zekeren aeloudcn fchrijver Mallotes
j het heilige Lant , zeftigh van het eilant

Krates °-etuight,) ^Aéria en Kuretis : Karpathos, en vijf en tachentigh van

en , volgens Stephanus , Chtonia , Idea
, het eilant Rhodos.

cnDoliche , cnTelchinia , na d'oude in- DcZuid-W"eft-hoek,ofkaep S.Gia-

woonders TeIehincn ,
genoemt. \niBaptiJla genoemt, leit van d'uithoek

Nu wort dit eilant by de meefte
|

Japygium in Italië, nu Capo Otranto , een

Kriften volken van Europe, Kandia of zeeftreke van vijf hondert Italiaenfche

Kandien genoemt : 't zy na de voorna- mijlen , en van Fykus , een zeehooft van

me ftad Kandia , (gelijk vele landen

fchc

ijlen.

en eilanden,naeene van de voornaemftc

ftcden, genoemt worden,) of na de wit-

heit des aertrijks , zoo eenigen willen.

By d'oude Grickfche poëten wiert

Kreta ook in het meerfout getal , Kre-

te» genoemt, en uitdrukkelijk by Ho-

meer de brede Kreten : het welk tot ver-

klaring van de grote des eilants gefchie-

de , zoo Eujlathius in zijne uitlegging

over Homeer getuight. D'Arabieren

Cyrene , en nu CapodiCorena genoemt,

hondert vijfen twintigh,of, volgens an-

dere , hondert en vijftigh : hoewel Pli-

nius de hoek van Kreta,twcc hondert ea

vijf entwintighduizent fchreden, dat

zijn 2 z $ Italiaenfche mijlen , vaa d'uit-

hoek Fykus üclt.

D'andere Noord -Wefter uithoek

Cyamum,en nu Capo Spado genoemt,leit

vanMalea,ccn uithoek ofkaep van/\?/o-

ï.ife •.

ponnefus (nu Morea,) * tachentig.en van * f i

j

noemen het, na den ouden naem van \ Konjtantinopolen , vier hondert , en van Duic-

Kreta
,
gebroken ikrit en Ikritis , maer

j
het eilant Zacynthus , drie honder Ita-

c ,c'

liaenfche mijlen.

De Zuid-Wefthoek van Kandia, Ca-

de Turken Guirh.

De poëet Virgilius noemt Kretahct

hoge Kreta, van wegen deflelfs hogen boS. Gioano Baptifta genoemt, leit van

Capo Pajfaro , d'Oofthoek van het eilantftant en bergen

Het is langwerpigh en fmal van ftant

en geftalte , en ftrekt , volgens Solimts

,

niet eene zeer lange ftreke , tuflehen

't Oofte en Wefte : en in de brete van

't Noorde na 't Zuide, aen d'eene zijde

,

daer tegen over Grieken-lant , en aen

'd'andere Cyrene , een lantfehap van

Afrika.

Geen eilant, onder d'eilanden van de

"'Middeliantfche zee,leitopzulken wij-

den afftant van het vaft lant, als Kandia.

Het leit tenOofte met deKarpatifche

zee,ten Wefte met d'Adriatifche,beflo-

tcn , en wort ten Noorde met d'Egee-

Gel'

Soli

Sicilien, Ooft ten Zuide, doch wel

zoo Zuidelijk , hondert Duitfche mij-

len.

De Noord-Wefthoek,G*/>0 Bufa, leit

van het Zuideind van het eilant Milo

i 8 mijlen, en Zuidwaerts van Capo Ma-
lea,dc hoek van het vaft lant van Morea,

20 Duitfche mijlen of 80000 fchreden. p'111,

Dicearchus en Scylax brengen de Grote,

lengte des eilants op twee duizent en

vijf hondert; andere op twee duizent

en drie hondert : en andere op vier dui-

zent en hondert ftadien.

rlinius brengt de lengte op twee
Aa 1 hon-
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hondert en zeventigh duizent fchre-

den , den omtrek op vijf hondert en

negen en tachentigh duizent , en de

bretc op vijftigh duizent fchreden : dui-

zent fchreden gerekent op eene Italiaen-

fche mijle.

Eenige fchrijvers brengen den om-
trek op vijf hondert en dertigh duizent

fchreden , of vijf hondert en dertigh

Italiaenfche mijlen.

Doch de later fchrijvers van onze

eeuwe, na den voorgang der genen,

die zelfs heteilant dikwiis net gemeten

hebben . brengen den omtrek niet meer

als op vier hondert en vijf en vijftigh
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duizent fchreden , of vier hondert en

vijf en vijftigh Italiaenfche mijlen , dat

zijn hondett en veertien Duitfche mij-

len, en de lengte op twee hondert en I

vijftien, en de grootfte brete, dxon-
j

trent het midden is , op vijfen veertigh

Italiaenfche of tien Duitfche mijlen en

een vierendeel.

Andere fteilen defielfs grootfte leng- Cl

te van d'uithoek Samonium t nu Capo

Salomoni, tot aen d'uithoek Korykus,

nu Kornikv , op zeventigh Duitfche mij-

len: en de grootfte brete, ontrent def-

felfs middenfte gedeelte, op vijftien

Duitfche mijlen.

Havens , kapen of uithoeken.

B Y Straho , Ptolemeus , Stephanus
,

Ptinius en andere oude fchrijvers

,

worden verfcheide uithoeken, kapen

of hoofden van het eilant Kreta of Kan-

du gedagt: als Korykits, Kriuir,etopoit>Her-

mea
y
ürepanum, Gr anus , Erythreum , lta-

imm , /Impelui , Samonium , Zephsrim, ,

Diurrty Cyanutm, Leo,Pfacum , die alle nu

andere namen hebben.

Het eilant Kandia fchiet inzonder-

heit met drie voorname uithoeken,

kapen of hoofden in zee : welker twee

aen de Weftzijde uitftcken . en eene

aen d'Ooftzijde : behalve die heeft het

,

aen de Noorden Zuidzijde, verfchei-

de andere klcinder kapen of uithoe-

ken en punten.

D'Oofter uithoek of kaep des ei-

* qtrab
- lants , by ouds * Simonium of f Sammo-

nium . en anders Salmonis , en in 'tNicu

Verbont Salmone genoemt, wort nu

noch op Italiaenfch gebroken Capo di

Salmona en Salomvni geheten.

Zy leit ten Wefte,wel zoo Zuidelijk,

acht en zcftigh Duitfche mijlen vanCd^o

B, ff;> , de Wefterhoek van het eilant Cy-

j» ui , en tegea over het eilant Karpatbos,

nu 6 arpjntu , ten Noord Oofte opeen

afftmt van \z of 1 5 Duitfche mij-

len, en twee hondert en ze\ entigh Ita-

liaenfche mijlen,van d'uitteifte Wefter-

hoek des eilants, welke by ouds Cory-

fciis , en nu LOryco, of K*wbrnffia , of

Kambrafïa y
en anders in de zeekaerten

Capn Biifo genoemt wort.

Het is een tunelijke , hoge en fteile

hoek. Daer by leggen twee tamelijke

f Plin

Aftor
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grote eilandekens , daer de fchepen

rontom zeilen kunnen. Tuffchendezc
eilanden en deze kaep leggen de Ichepen

veiligh tegen alle winden . welke plaetfe

ook de haven van Capo salvmoni is.

Daer na d'uithoek Uanm cnAmpelus,

nu impela of Xacro Dan Erythreum.

Daer na volght Weftwaerts aende-£jF

zelve Zuidzijde, een uithoek Capo di?ai

Gieu Petra, welk een gebroken naem
van Hiera Petra , dat is, heilige klip»

fchijnt genoemt te zijn. Aldaer leit ee-

ne Had van een zei ven name. Daer vooc

leit een eilant of klip, Gaidurognija ge-

noemt.

Leo , dat is , een Leeuw , was een
Lc0<

uithoek, en alzoo genoemt, dewijl die

in vorm van een leeuw uitftak. Dces

leeuw wort gezeit een der leeuwen te

zijn, die den wagen van de Goddin Rbea

voortgetrokken hadden.

By deze uithoek ftont by ouds eene

kapel, Lebeneum na dezelve genoemt.

Noch heden wort deze uithoek Caf9

Leou of Lionda genoemt.

Na Capo Lion volght Weftwaerts een

uithoek,nu Capo Matala genoemt, daer

by eertijts eene ftad van een zelven na-

me lagh.

Daer na volght Capo Priotifi>fanFon-

ta di sllazezo, C.po Franko, Capo ?faccbiay

Ponta di Placo , Ponta di frivïdi, by

ouds miftchien Hermea by Ptolemeus

genoemt : Ponta di Flomea.

De Zuid- Wefthoek, op Griekfch by

d'ouden Kriumetupon , dat is , R&ms

voorhooft , van wege zijne geftalte en

aen-
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acnzien uit zee genoemt , heet nu noch

gebroken Capo Krio^ en anders Cabo S

Gioano Baptijlo in de zeekaerten : daer

by leiteen viek, S GianideCapoKrio:

waer na deze uithoek anders ook Capo

S.Jani geheten is.

Deze kaep of hoek is laegh lant De
zeckuft des eilants,benoorde deze kaep,

ftrekt Noorde aen, na Fonejlino, S.

Veneranda en Sardi, tot aen d uithoek

Capo Bufo toe.

Daer na volght aen de Wcftziide

4'uithoek Ponta di Cornaka of Corntko ,

welke by ouds Korjkos geheten was

,

tuffchen d'aeloude fteden Cifamus en

PhaUfama gelegen: waer voor d'eilan-

den Corycen eenige mijlen van de kuft

in zee leggen, daer op een vaft kafteel

ftaet. Dicht daer by kit een ftedeken

of vlek, met een haven vaneen zelven

name.

Andere willen, dat deze uithoek

Korykus , nu * Kambrufia , off Kambra-

fia zou genoemt worden : ofdat die een

haven zy ,Porto delle Garabuje geheten.

Korjkos isby Ptolemettsdc naem van

ceneftaden uithoek. Doch Stephanus

noemt Korykos ftechts eene uithoek

:

en Plinius rcekentdie onderde bergen.

De Noord - Wellhoek des eilants

wort nu Capo Bhfa, en by d'oudcn Cya-

mum genoemt : hoewel eenigen wil-

len , dat Cyamum nu noch Capt Chefimi

zou geheten zijn

CapoBufx is een tamelijke hoge hoek,

loopt wat Ipits aen den zeekant af, met

een grootg.it daer in, waer van zy den

naem draeght.

Niet verre van d'uithoek Ciamum,

lagh de ftad Cifamos.

Drie mijlen Ooft Noord-Ooft,doch

wel zoo Noordelijk, leit Capo Spado

,

by d'ouden P/acum genoemt. Tuffchen

beide leit een grote en diepe inham.

Beoofte deze kaep ontvalt het lant

in een groten inboght.

Bewefte de ftad Kanen , en Ooft-

Zuid Ooft, doch wel zoo Ooftelijk,

vijf of zes mijlen van Capo Spado , en

Noord Ooft en Noord-Ooft tenOofte

vier of vijf mijlen van de ftad Retimo,

leit een hoge uithoek, en die fchier

overfteekt, Capo <JMelechio of Mele-

eha genoemt : welke,zoo eenige willen,

by ouds Drepmum zou geheten zijn

:

hoewel meer na 't Oofte een uithoek
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volght, Ponta di Drapano nu noch ge*

noemt. Daer na volght Pontadi^Mi-
lopotamo

Twee mijlen Zuid-Ooft ten Zuidc

van daer, leit een hoek, Capo Ka'apada-

genoemt.

Negen mijlen Ooft Zuid -Ooft van
Cap o CMelecha, leit Capo Sufa of Kajfofo

.

Effen om deze kaep is eene haven
S. PeUgia genoemt. Het is een goede
haven voor galeyen en kleine fcheepjes

en heeft een eilandeken ten Wefte

,

tot een kenteken voor den zeeman, leg-

gen. Op de linke zijde leit een oude
vervalle fchans. Deze haven is van vier

en vijf vadem diep , met een goeden
gront. '

Beoofte deze haven leit Capo Fra-

fchia , een uitftekende hoek , en daer

byeen hogefheeu-bergh. Daerbezui-

de ftaet een kafteel, Caftro Palgio ge-

noemt : daer onder de fchepen ter reC

komen: maer leggen'er voor een Noor-
de wint open. Van daer zietmen Zuid-

Ooft ten Oofte de ftad Kandia leggen.

Eenigen houden d'uithoek , Dion by
Ptolemem en Ptimus genoemt, voor
Capo Della Frjfchia : maer andere voor
Capo Cajjfofo.

N effens en beoofte Capo Frafcbia,

leit een inham of haven Porto di Fra*

fchj genoemt: daer in degrootfte ge-

lade fchepen , die na de ftad Kandia
willen, ter ree loopen, en ten anker

komen; dewijl de haven van Kandia
kleinen eng is: hoewel ook deze niet

zeer veiligh is: want zy leit op de Noor*
de wint. Daer na volght Pontadi Tiga-

ni : dan Ponta di Trapani.

Aen de zeive Noord zijde , by de ftad

Cherfonefm, lagh ook eene uithoek Ze*

phyrium by d'ouden genoemt, welke nu
* Capo di Altelin of f Capo di Mirabello

, f

geheten is ; hoewel Zephyrium nu tranen,

in de zeekaerten Capo S. Joanni of Capo

S. Siderp,op deNoord-Oofthoek des eir

lants gelegen , fchijnt genoemt te zijn.

Daer na volght Ponta di Trachilia, dan
Ponta di Babachia.

Cabo S. Giano leit ontrent zes mijlen

Ooft-Zuid-Ooft van het eüant StantU»

Het is een tamelijke, uitftekende, en

niet zeer hoge hoek. Daer bezuideis

Porto Spina Longa , welke een fchone

haven is.

Als men op deze hoek komtvaren,

ziet

Lu-
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zietmetl een kafteel op een eilandeken^

]
twee ankers vertuit en befchut regen al-

naeft d 'Ooftwal, leggen. Effen bin- Ie winden. Dochzy moeren niet verre

nen de haven ankeren de fchepen op ! inde hayen lopen: want het is'erbiu-

zes en zeven vadem , en leggen met ''• ncn vlak water.

Bergen.

HEt cilant Kreta of Kandia is zeer

berghagtigh , rou, ruigh.of boom-
rij k,en heeft vruchtbare dalen. Verfchei-

de bergen worden van d'oude fchrij vers

by name gedaght: als de bergh ida , Tity-

rus, Leuka , Kadiskus ± Dfkia, Karma,

Alyfis , Styraciurn , Cedrius $ Morykus

,

Arbius , Hieron * Panakra^ Styraciurn,

Aflerufia , Berecynthos.

De bergen, na 't Wede gelegen, wor-

den Leuka op Griekfch , dat is wit, ge-

noemt > dewijl de kruinen , volgens

Plinius , na den voorgang van Tbeofraft ,

altijt met veel fneeuw bedekt leggen :

jazy fchijnen van verre zoo wit, dat de

genen, die uit zee komen aenvaren,

dezelve meer voor wolken , als ber-

gen aenzien.

Ook getuight Belon,oadcv de nieuwe

fchrijvers , dat deze bergen den gan-

fchen winter over mer fneeuw bedekt

leggen: hoewel hier en daer, tuflehen

de klippen of ftenen der dalen , Cypres-

bomen groeien.De lucht is daer op,ook

in 't heetftc van den zomer,zoo kout,dat

die naeulijks te verdragen is: hoewel

in de dalen grote hitre is.

De poëet Kallimachus noemt deze

Witte bergen,in het enkel getal, den Kre-

tifchen witten bergh.

Deze zijn d'uitftekenfte bergen van

Kreta, en wijken inhooghte niet voor

den Taygetos , een bergh van Labnie ,

en ftrekken tot ontrent drie hondert fta-

dien verre , en maken een boort aen zee,

die eenighzins met Imalte eindighr.

Deze Kretifche witte bergen , alzoo

in 't algemeen genoemt, wierden by

d'ouden in twee bergen onderfcheiden

,

en ieder met een byzonderen naem ge-

noemt: weikei een Diktynneus, of Dikta,

of Dikturn en Dyktus, en d'ander Kadis-

kits geheten was.

De bergh Dikta, of Diktum, leit na

de Libyfche of Afrikaenfche zee toe.

Aratus , een aeloude Griekfche fchrij-

vcr , ftelt den bergh Diktum dicht by
den bergh ida , daer in Strabo hem be-

rifpt , die den bergh Dikta duizent

fchreden ten Oófte vanden bergh ida

ftelt,en hondert van de kacpSammonium.

De bergh Dykta wort nu Labirinto,o{

Sethia , en op zommige plaetfen La-

fthi genoemt, en leit aen d'Ooftzijde

des eilants , tuflehen de ftad Knojjos , ten

Wefte, en d'uirhoek SammoniumofSa-
lomoni ren Oofte.

Hy deiit zich in twee takken: welker

een na de kaep Salomotii, en d'ander

Noordwaerts na de kaep Sidero , loopt.

Men zeidt de nimf Britomartis ,K>

dochter van Jupi/n en charme, voor mJ

het vervolgen van Minos, koningvan
Kreta , die op haer verlieft was , over
hals over hooft van boven dezen benTh
in zee ftorte , om haer kuifchheit te be-
waren: maer zy wiert by geval in vif-

fchers netten ontfangen, en in 'r leven

behouden. Waerom namaels de Cy-
doniers of Kreten deze nimf Britomar'

tis , Diktynrta , en den bergh , van waer
zy affprong, Dikta genoemr hebben :

te weten van het Griekfch woort Dik'

tys , dat een vifchnet bediet.

Op den bergh Dikta was eènholofjup*

fpelonk , waer in men zeidt Jupiter zou

geboören zijn : waerom het Jupiters

of Jupijns hol genoemt wiert : want
verfcheide lchrijvers ftcllen zijne ge-

boorte op den bergh Dikta , in een hol

;

gelijk zijne opvoeding op den bergh

ida : waerom dees bergh ook Dikte

zou 'kunnen genoemt zijn , als of men
Tikte , dat is» haring , op Griekfch,

wilde zeggen.

Te weten , Rhea trok na den bergh

Dikte , wanneer zy Jupiter zou baren

,

om Saturnits r'onrkomen , die zijne

kinderen op at : want aldus zingr Refio-

dus.Zy zonden Rhea na Dyktus, na het vet-

te volk van Kreta , wanneer zy den laeflen

der zoonen , dengroten Jupiter , zou baren.

Het hol van Jupijn was aen de byen

als gewijdt of heiligh : daer geen God
noch menfeh in moght gaen.

Op zekeren ti jt van 't jaer wiert veel

vuurs gezien uit het hol te flikkeren.

Men beuzelt dit dan te gefchicden

:

wan.

hol.
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wanneer het bloet van Jupijns baring

aen het zieden is. Debyen bezaten Ju-

pijns hol, en waren deflelfs voeders , en

heiiigh.

Laius, Koleus , Cerberus en Egolius

beftonden t'eener tijde in dit holte tre-

den,om veel honigs daer uit te halen:ge-

lijk zy ook, hebbende hetlichaem ront-

om met koper bezet , honigb, der

byen fchepten, en zagen de zwaghte-

len van Jupijn. Toen borft het koper

,

daer meê zy hun lijf bedekt hadden

,

aen ftukken : en Jupijn donderde en bli-

xemde. Maer de Parken en Themis be-

letten dat: want het was niet geoor-

loft, datiemant aldaer zoude fterven

:

dies herfchepte Jupiter hen alle in vo-

gelen : waer van de geflaghten der vo-

gelen zouden gekomen zijn, als Laten ,

Koekoeken , Cerberen , en Uilen.

Minos trad alle negen jaren in het

hol van Jupijn , en geliet zich daer in

met Jupijn in gefprek te komen , en
D.oor wetten van hem , die hy den Kreten-

fiers voorfchreef , t'ontfangen.

Dit hol wiert van de Titanen of Ku-
reten Arkejion op Grickfch genoemt,

dat zoo veel als helpen of byftaen ge-

zeit is ; dewijl het hen , wanneer zy uit

vreze voor Saturnus daer ingetreden

waren,hulpe en byftant verleende.

Van de ftad Knojfus liep , na Jupijns

hol en tempel , een zeer gemakkelijke

en luftige weg. Tegen de hitte en 't fte-

ken der zonnc, waren neffens den wegh
fchaduwrijke pleifter - plaetfen onder

de bomen.

In den mont des hols van Ida ftont

, een zwarte popelier , ofwillige boom,
volgens ?Unius : daer d'offergiften be,

!

waert wierden. Binnen in het hol lagh

een throon voor Jupiter gefpreir.

Na by den bergh Ida lagh de bergh

Cedrius.

^
ory* Korykus wort by Pliniits en Seneka

een bergh : maer by Ptolenieus een kaep

of uithoek genoemt.
lifaius. Op Kreta was ook een bergh o*V-

fius : waer op Jupiter , Arbius na den

zelven bergh gebynaemt , geëert wiert.

Hietoih; De bergh Hieron wort by Ptolemeus

;edaght , dien Jupiter door een gouden
lont bewaren deed.

Aft(m.i
-^en ^e Zuidzijde des eilants", na

k zee toe, leiteen bergh, Ajierujia by

d'ouden geheten : waer nad'lndifche

TU:

phr. I

Cedriu

lib.j-. ,

Berecyn-

thus.

Strab,'
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ftad , aen den bergh Kaukafus gelegen

,

genoemt was: derwaertseene kolonie

der Kretenliers gezonden wiert.

In de lantftreke der ftad Cydonia lagh Tityms

een bergh Tityrus : en in de lantftre- ^° r "

ke van de ftad K^iftera , een bergh Be-

recynthuu

,
Derde halve mijle bezuide de ftad

Kandia leit een bergh , Mofes tempel by
d'onzen, en by d' Italianen Monte Jove
genoemt : dewijl Jupijn daer op zou be-

graven zijn.

Plinius gedenkt eenen bergh Karma
,

en Stephanus een anderen Styracium
t

genoemt, diende Styraciten bewoon-
den. k^A'polio wiert ook Styracites na
den zelyen bergh genoemt.

Op het midden des eilants, daer het Ida

op zijn breetfte is, leit de kruitrijke berg

Ida, die by Virgilius Mons 1'deus , dat

is , Ideefche bergh, genoemt wort; maer
heet nu Pjïloritt.

Tacitus noemt ida een beroemden
bergh op Kreta. De bergh Ida wort,
van wegen zijne hooghte by d'oudc
fchrijvers geroemt, en is de hoogftc

bergh op Kreta. Men kan van zijnen

hoogften top gemakkelijk de Kretifchc

en Lybifche zee zien, welke terweder
zijde aen het cilant fpoclt. Ook getuigt

Solinus , dat d'lda boven alle andere
bergen zoo hoog is , datmen van zijnen

top de zon , voor zonnen opgang, kan
zien. Hy beflaet 600 ftadien in 't ronde,

Hy is ront van geftalte , heeft grote

vlakten , en wort rontom met fraeie

dorpen bewoont. D'lda heeft eenen
heuvel oftop,die Pytna by d'oudeGrie-
ken genoemt wiert : waer van de naby-*

gelege ftad Hierapytna haren naem had.

De hooghfte top of kruin des berghs

isbynafpits, in vorm van een pijn ap-

pel, en hangt over de rugge van ande-
re bergen. En al hoewel hy het ftrant

van beide zeen , dcKretifcheen Liby-
fche , aenraekt , zoo heeft evenwel het

gcdeelte,dat hoger dan d'andere is,in het

byzonder dien naem bekomen. Wel
ftrekt de bergh Madara ofMalaura , en

anders Spachia , en by ouds Leuka, zich

breder , en dikker uit , als d'lda 3 maer
is zoo hoogh niet.

Op den opperden kruin des berghs

ftaeteen kappelletje, dat Hechts in een

klein huisje beftaet, welk van ftcnen

,

op malkanderen geleit , en zonder kalk

B b aea
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aen malkanderen, gewelfs-wijze, ge-

maekt is.

Het ftaet op zulkcn hoge plaetfe

,

en wort door de fterke winden by wijle

zoodanigh gebeukt , dat kleine fteenen

dacr van gefcheurt worden.

Een weinig beneden dit kapelletjeleit

eenc vlakte , rontom met bergen om-
rïngt,cnCampaIda genoemt:waer op ve-

le weiden zijn, daer rammen en geiten

des zomers ter weide gaen , en vet wor-

den.

Indien men van den hoogften top

des berghs rontom uit ziet , zoo kan

men fchier het eilant rontom zien ,

en de nabygelegc eilanden , als CMilo

,

Cerigo , of Cythera , en andere eilanden

van d'Archipel bezichtigen. Zoo groot

is de ongetempertheit der lucht op de-

zen bergh , en op andere zeer hoge ber-

gen, dat men'er,zelfs in de Hontsdagen,

op den middagh , ook by dootftilte, een

zeer grote koude gevoelt : waerom nie-

mant des winters , noch des zomers

dien bergh bewoont: want hoewel de

herders des daeghs daer op hunne kudde

vanfchapen ter weide drijven,zoo jagen

zy evenwel die des nachts na de dalen.

Aen d'Ooftzijde des berghs leg-

gen grote vlakten , die tot aen deffelf

s

voeten raken : waer op zeer vele luftige

bronnen van kout water zijn.

Het gedeelte des berghs na de

ftad KandU toe > is meteen boffchaed-

jen van hoge bomen bewaflen: waer on-

der zeer vele met gevlamt hout zijn.

Het gedeelte, na 't Zuide toe, is

nietbofchrijk: maervoet evenwel ee-

nige boomen , die op andere plaetfen

flechts heefters zijn , als Arbutus , of

Haegh-appelboom , Adrachnes , B'epri-

nos , oiPhilycas, of Alaternos , Cijlos, en

diergelijke andere bomen , die hier te

KANDIA.
landen niet in 't wilt van zelfs, macr wel
in de hoven waffen. Aen die zijde wort
ook de gom Ladanum verzamelt.

Het gedeelte, na het dal Meffa.rU toe,

(te weten na die vlakte toe , waer op
de ftad Gortyne leit) is dicht met cypres

en wilde pijn-boomen begroeit. Aldaer i

groeien ook de heefters,ChameIea, Thy-
\

melea en Oxycedren. Aen die zijde is i

ook het gewaent Labyrinth of doolhof.

Men ziet op dezen bergh ook grote

troepen van wilde bokken , en zeer ve-

té hazen.

De boom Nerion , met witte bloe-

men , bloeit'er in Grasmaent , by na

in het midden van den opgang des

berghs, by het dorp Kamerachi , waer

door men na de ftad Kandia gaet.

Aen de Weftzijde is de opgang het

allermoeielijkfte en zeer lteil , even als

of men by een rechte leder op te klim-

men had. Aldaer leit aen de voet des

berghs een vlek : van waer men, om
aen den opperften top te komen , ze-

ven duizent fchreden heeft af te leg-

gen.

De zijde des berghs, na 't O ofte,

fchijnt getemperder, dan d'andere te

zijn : want aen de voet des berghs is

de gront over al vet en voghtigh. Al-

daer leggen ook zeer vele dorpen. Al-

les is'er zeer wel bebouwt, en met aller-

lei flagh van vruchtbare boomen en

wijnftokken beplant:en d'akkers zijn'cr

met allerlei flagh van hauvruchtcn of

plukgranen en koren bezaeit.

Alyfis is een bergh, by den welken *'

een kapel van den Alyfifchen Jupijn

ftont.

Stephanus noemt Panacra ook ber- pjrrj

gen van Kreta. Doch Kallimacbus

noemt d'ldeefchc bergen Panakra^zez

op, zoo hy fchrijft , byen houden.

Dalen van Kjmdia.

Dal Are-

noa of

Arenofa

DilMef-

(aria.

K^indU heeft verfcheide vrucht-

bare dalen : waer onder het dal

Arenofa of Arenoa , Meffarea en Li[fa

uitmunten.

Arenoa is het grootfte dal van allen

,

en leit neffens de ftad Sitia. Het is zeer

bequaem tot den lantbouvv, en heeft

een vetten gront.

Daernavolght hctdal^^jrw, en

leit zeven of acht mijlen van de ftad

Kandia, is ontrent zes mijlen lang, en

een mijle breet. In dit dal leggen noch

zeer grote puinhopen van d'aeloude

ftad Gortyne , daer de vliet Leth£us , nu *j*

Anapodan of Anaporal, voorby vloei-

de. Men ziet'cr zeer vele oudegedenk-

ftukken van de Romeinen.

Ook worden in den nabygelegen

gront
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gront verfcheide marmere beelden , en

zeer oude, goude, zilvere en kopere

penningen uitgedolven , met Griekfche

en Latijnfche opfchriften , en met d'af-

beeldingen van Romeinfche burger-

meeftersen keizers.

Aen de Noordzijde van het dal Mef-

mh"farea > (^aetr m gezeidt worden noch

looi- zeer grote puinhopen van d'oude ftad

Gortys te zijn,) wort, in de zijde van den

bergh/^4,een onderaertfch uitgehouwe

hol of fpelonkegetoont;welk holeeni-

gen voor het Labyrinth ofdoolhof van

koning Minos houden,door Vedalus ge-

maekt : hoewel de meeften flechts voor

een fteenmijn, daer uit zy willen, dat de

muuren van de ftad (Jor/'y.fgemaekt wa-

ren. Hetzy daer meê hoe 't wil, men
ziet'er niet als fpelonken , en onder-

aertfche holen en gangen , die door de

rampen en langheit des tijts ter neer ge-

i
ftort zijn, en daer in men tot hetbin-

nenfte toe nietkomen kan , 't en zy een

inwoonder , dien die holen en gangen

bekent zijn , by toortslicht iemant daer

inleit.

Behalve men twijfelt, of het Kre-

tifch Labyrinth in de ftad Kneffos of Gor-
\

metj eene toortfe in de

tuight. Strah ftelt ook by d'Argiven,

niet verre van de ftad Nauplia , zekere

fpelonken of holen : daer in Labyrin-

then of doolhoven , Cyklopea genoemt

,

gemaekt waren.

Dit onderaertfch hol is 'in velerleie Onder-

en meenighvuldige gangen onderfchei- ae"fch«

den : tot welker vier flechts toe- rn
°,

l

,

of

'peion-

gang vergunt is: meteenen weghwij-ke.

zer voor aen, diedenwegh voor de na-

volgers baent

,

hant.

Alle d'andere gangen zijn onbekent
en ongangbaer , van wegen het ge-

vaer , zelfs ook voor de wegh wijzers.

Een vierkante deure, of opening , is

in de zijde des berghs uitgehouwen

,

die eene fpelonke van ontrent dertigh

voeten verheelt, en eene gewenfchte

fchuil-plaetfe aen de herders en het vee

,

inzonderheit des nachts, verftrekt. Men
ziet'er zeer vele namen der genen , die

dezeplaetfe nu en dan bezoght hebben:
als ook over al aen de zijden opfchrif-

ten , zoo gefneden , als met houte-
kool, of zwart van de toortfen, ge-

merkt.

Aen de rechte zijde van dezefpelon-

tys geweeft zy , zoo kan dit hol , of de- 1 kc of deure is een gang zeer moeielijk

,

ze fpelonke , geenzins d'overblijffe- /omin en door te gaen:want het voet-pat

len van het Kretifch Labyrinth zijn
j

by aldien het Kretifeh Labyrinth een

huis was , volgens gevoelen van de

meefte oudfte fchrijvers. Ook gecuight

rlinius, dat al by zijnen tijt gene ken-

tekenen of voetftappen van het Kre-

tifch Labyrinth meer waren. Desge.

lijks fchrijft Diodoor , dat al voor zij-

nen tijt, hoewel niet lang, het Kre-

tifch Labyrinth al verdweenen en ver-

niettight ware: 't zy door den eenen

ofanderen vorft verdelght, ofdoor de

langheit des tijts verflonden. Dies men
deze fpelonke veel meer voor oude

fteenmijnen, als voor kentekenen van

het Kretifch Labyrinth moet houden.

Het dient ter loop aengemerkt , dat

behalve dit Kretifch Labyrinth of dool-

hof, noch drie Labyrinthen of doolho-

ven by d'oude fchrijvers gedaght wor-
den.

Het eerfte was het Egyptifch Laby-

rinth: na wiens fchets dit Kretifch La-
byrinth gemaekt was.

Het tweede was op het eilant Lem-
nos; enderdein Italië > als Pliniusgc-

is , by na tot twee hondert fchrcden ver-

re, zoo fmalen laegh, datmen niet,

als met het hooft tot aen den buik te

buigen , daer door kan gaen. Van daer

,

de rechter hant om te flaen , komt
en klimtmen weer tot aen een twe-
de fpelonke neer,die wat lager leit.maer.

hoger en breder van werk is : want zy
heeft deSbrete van vieren twintig voe-

ten in 't vierkant, en ftrekt in een rech-

te lijn tot by na duizent fchreden verre.

Ter weder zijde ontmoetmen veleon-
deraertfehê gangen en wegen, by na
van een zelve geftalte, als de voori-

ge , daer in de weghwijzer niemant wil

laten ingaen

,

biet.

Op het eind van dien weg , komt-
men aen eene overwelfde plaetfe van ee-

ne vierkante geftalte,en van zeftien voe-

ten breet. Boven aen het gewelf hangt

een grote yzere ring: waer door het wa-
ter uit een levendigen fteen by droppe-

len altijt neervloeit,dat,door den geduu-

rigen en langduurigen val , een brede

fleuve van zes duim in de mjddeWijn

,

Bb z in
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in de gcont of rotfe zelve gemaekt heeft.

Dltalianen noemen deze plaetfe

Capella , dat zoo veel als kapel gezeit is.

,

Tot welk gebruik deze ring gedient

heeft, des is men onbewuft. Maer by

aldien giffing magh plaetfe hebben,men

zou kunnen zeggen, dat die den (teen-

houwers gedient hebbe, omdaer meê
de ftcnen op de Heden of wagens te lich-

ten.

Uit deze plaetfe flaetmen weer de

rechterhant om , en gaet door eenen

wegh, als de voorige: alwaer ter zij-

de weer velerleie gangen voorkomen ,

daer men ook niet mag ingaen. Voorts

gaetmen langs een rechten wcgh van

ontrent twee hondert en vijftigh treden.

Van daer flaetmen weer de rechter

ham om, en komt aen een derden

wegh, die den voorigen wegen niet

ongelijk, enbyna van een zelve leng-

te , met den voorgaenden wegh , is.

Op d'uitterfte hoek, aen de rechte

zijde , van dien wegh , komtmen aen

een vierden wegh , van ontrent drie

hondert treden lang , wiens einde

een vierkante plaetfe beflaet , La Lo&a,

dat is, ecnportael, by dltalianen ge-

noemt. Hy is dertigh voeten breet.

Aldaer is het eind voor d'ingan-

gers : want verder kan men niet voort-

gaen 5 maer moet den zelven wegh

,

dien men gekomen' is, weerom gaen.

Deze ganfche onderaertfche wegh

begrijpt ontrent twee duizent treden

,

die zeer duifter zou zijn , indien zy

niet door toortfen , die de wegwijzers

voordragen , verlicht wiert. Want daer

zijn gene venfters noch luchtgaten

:

dies men daer niet ziet, als de duifter-

niffe zelve. Maer by toorslicht ziet-

nien'cr over al neftel - plaetfen van

vleer - muizen : dier eenigen duizen-

den in die holen neftelen , om het

daghlicht te fchuwen.

By na ontallijke neften, aen clkande-

ren gepakt, hangen aen de gewelven,

invorm van een hangende Pyramide,ea

in velerleie en meenighvoudige drom-
men onderfcheiden : welker meefte vijf

voeten en meer lang zijn. De drek of

vuiligheden der vleermuizen fchiet

ook, in vorm van cene Piramide , van

den gront op , en raekt op vele plaet-

fen door de hooghte aen de neer han-

gende neften der vleermuizen zelfs.

De vuiligheden en neften beflaen het

midden der gangen 5 maer evenwel

hierom den wegh niet : want ter we-
der zijde blijft een doorgang open.

Ook vallen de vleermuizen zelfs den

doorgangers niet mocielijk : want al-

hoewel d'ontftekc fakkels licht maken

,

dat tegen de natuur der vleermuizen is

,

zoo bewegen zy zich evenwel in ge-

nerlei wijze uit hunne plaetfe: maer blij-

ven , het geen met recht verwonde-

renswaerdighis, vaftby een gehecht

zitten, en ook onbeweeghelijk , 'ten

zy men haer quelt of terght.

Men moet wel toezien , dat nie-

mant deze bondels of riften der neften

ftoort , of befchadight , op dat de vleer-

muifen niet daer uit zouden breken

,

en , als in wcerwrake en uit boosaerdig-

heit, met hun fnel gevlugh , tot groot

gevaer en fchrik der ingangers , het

lichr der toortfen uitbluffchen: want
zy dus geftoort, vliegen dan met zul-

ken gewelf, en met zulken yzelijk ge-

krijs, en in zulken grote meenightc,

dat den genen, die zich dan aldaer be-

vinden, dehairenteberghftaen. Ook
ftaken zy het vliegen niet , noch hou-

den van het gekrijs op, 'ten zydatzy
eerft al het licht uitgeblufcht hebben

:

gelijk t'eener tijde gebeurt is, wan-
neer iemant uit onvoorzichtigheit of

moetwil deze neften verftoorde. Waet
na de vleermuizen , zoo dra zy dat ver-

namen , met een fchielijk en fnel ge-

vlugh , en yzelijk gekrijs , op de ge-

nen , die daer in waren , vielen , en

met de bekken en vleugels op hen floe-

gen, tot zoo lang het licht uitwas. De
wegwijzer beval hen allen plat voor

over op d'aerde neer te vallenxn zy ble-

ven aldus by na eene uure zonder bewe-

gen ftil leggen ; maer waren met een by

na ongelooffclijke fchrik bevangen, en

als half doot, tot dat de vleermuizen

weer in hunne neften vertrokken wa-

ren.

Toen ftonden zy eindelijk op , floe-

gen vuur uit een keifteen , en ontfta-

ken weer de toortfen : waer op zy hun-

nen wegh vervolghden , hoewel niet

zonder groten a ngft.

Alle de fteen van deze onderaertfche

gangen is witaghtigh , als marmer,

hoewel niet zoo hert. Op den gront

zelven zijn tot op dezen dagh noch de

ken-
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kentekenen van de raderen en nagels

overgebleven , die men hout aldaer na

het bouwen van de muuren der ftad

Gortyns gelaten te zijn.

De doorgang , door deze onder

-

aertfche plaetfen , wort met groot ge-

vaer volbraght , en is hierom inzon-

derheit te vrezen , dewijl grote ftenen

,

die aen het bovenfte van de gangen

hangen , op vele plaetfen ten val drei-

gen.

Paufattias, Filoftratus , Plutarchus ,

Klaudianus en Se?ieka ftellen het ver-

maert Kretifch Lab.rinth of doolhof:

in de ftad Knojfus of Gnoffos : hoewel

Klaudianus het op een ander plaetfe in de

üzdGortyn oiGortyne fchijnt te plaetfen.

Cedremts fchijnt ook het Labyrinth

of doolhof in Gortyn re ftellen, wan-

neer hy zeidt : dat zy alle een ge-

laet van te vluchten maekten : latende

Minotaurus in Gortyn. Maer dee^ het

verraet bemerkende, vlughre na deplaet-

fe Labyrinthos

\

Het Kreetifch Labyrinthus of dool-

hof, was, naer het fchijnt , een huis:

want de poëet Klaudianus noemt het

de Goitynifche daken: het welk ook
Ovuuus duidelijk acnwijft , die het een

veelv udigh huis , met blinde daken,

noemt.

Ook fchrijft K^ifollodoor , dat het

Labyrinth , door Dedalus gemaekt

,

een huis met veeivoudigen omwegen
was, dat den uitgang te leur ftelde.

Seneka , de Treurdichter , noemt het

een blint huis van het Knoffifche mon-
fter. Mela fchrijft, dat het met ver-

werde muuren en kolommen gebouwt
was.

Men vinder , die willen, dat het

Kretifch Labyrinth flechts een bergh

was, met een ioI of fpelonke daerin.

Ook noemt Eufiathiu, dit Labyrinth,

het Kretifch, boghtigh of krom,en on-

deraertfeh hol.

De Kreten zelfs (zoo Plutarchus uit

zekeren Philochorus melt, ) ftonden toe,

en zeiden , dat net Labyrinth niet an-

ders , al> een bewaernis , kerker of

gevangkenis was , en geen ander

quaet had, als dat de bewaerlingen

,

of gevangenen , daer niet konden uit-

komen.
Hier op fiaen ook de woorden van

Pion Chryfofiomus , daer hy zeidt. De-
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dalusfchijnt my niet recht het Labyrinth

op Kretegemaekt te hebben , daer in def-
jeIfs burgers en burgereJfen , aljfe daer in

getreden 7»aren , te fneuvelen quamen.

Het Kretifch Labyrinth of doolhof

had bekom merlijke en veelvoudige

kromten, zwayen, boghten en om-
wegen , die dik wils tegen eikanderen

aenliepen, en met fchranderheit van
kunft gemaekt waren , daer uit de men-
fchen, wanneer zy daer in getreden

waren , niet weer uit konden komen
j

maer bleven'er onophoudelijk en on-
uitgangkelijk . of zonder uitkomfte , in

omherdolen. Dies Virgilius het wel te

recht aldus befchrijft.

Ut quondam Creta fertur Labyrin-

thus in alta
,

Parietibus textum c&cis iter , ancipi-

temque

Mille viis habuijfe dolum ; quajigna

fequendi

Falleret indeprenfus ,
é* irremeabilis

error.

Dat is

:

Gelijkmen zeit,dat eertijts * hetLaby- * f

rinth op het Hoge Krete, een Tvegh hadde , Dool»

met blinde muuren bedekt , en met dui-

zentderleie bèdriegelijke bypaden onder

eengejirengelt , loaer door dedolende uit'

gejireken en te leurgefielt , nerge»s op ee-

nigh merkteken oogh kon houden , om uit

tegeraken.

Van wegen deffelfs verwerde omwe-
gen,en hetom herdolen daer in, zonder

uitkomfte , zeidmen gemenelijk ook
tot een fpreekwoort, wanneer iemant

ineen verwerde en onuitkomelijke za-

ke gekomen of vervallen is, ineen
Labyrinth gekomen ofgebracht te zijn.

De (lichter of bouwmeefter van de-

zen Labyrinth of doolhof was Deda-
lus , een Athener , als uit het fchrij-

venvan Apolhdoor gebleken is: gelijk

ook Dion , Chryjojlomus , Hyginus
,

Seneka , Ovidius , Virgilius , Diodcor

en andere dien tot deffelfs ftichter ma-
ken : want men zeidt , dat Vedalus (zoo

D.odo-r fchrijft) wanneer hy in Egyp-

ten vervallen was , en zich over den
kunft der werken verwonderde, voor
MinoSikoning van Kreta, een Labyrinth

op Kreta gemaekt had , gelijk het geen

,

Bb i dat
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dat in Egvpten was. Dergelijks fehrijft van Pafifae , door onderwijs en beright

Plinius, dat niet te twijffelen isj of \ van Vedalus , hem ingeftekenhad.

Vedalus had eene fchets van het Egyp-
[ Wanneer nu eindelijk Dedaltts voor

tifch Labyrinth opgenomen * na het

welk hy d«t op Kreta maekte : hoewel

hy alleenlijk het hondertfle gedeelte

nagebootft had.

hem gene uitvlught, om uit dit dool-

hof te komen , te water noch te hnde
zagh , vond hy raetfiem de vlucht

door de lucht te beftaen. Dies geliet

Vedalus voornoemt, debouwmee- } hy zich een gefchenk te willen maken,
fter van het Kretifch Labyrinth ofdool-

hof, was een Athenervan geboorte,

en zoon van Micion , en de vernuftigh-

fteen fchranderfte van alle kunftenaers

van zijnen tijt, als die gezeit wort ,

d'eerfk het timmermans gereetfehap

,

als zage, bijl, ichiet loot, boor en

lijm gevonden, en d'eerfte zeilen en

fpriet aen de fchepen geflagen te heb

om des konings verftoort gemoet te

verzoenen, en verzoght vederen en

wafch. Na hy die dingen bekomen had,

maekte hy daervan, voor zichzelven

en voor zijnen zoon Ikarus , waffche

vleugelen , en vloogh door middel van

die uit Kreta , na het eilant Sardinië

over, en quam daer na te Kuma , in

Italië , te lande neerftrijken : alwaerhy

ben. In 't kort , hy was een wonder I Apollo ter eere eenen tempel (lichte.

kundigh bouwmeeiteren beeltinijder

,

en had, naer men zeidt, de bouw-
kunlt van Minerva gclccrt,

Vedalus wiert ook voor den dienaer

en uitlegger der vrouwelijke liefde ge-

houden.

Vedalus, zoo de poëten beuzelen.

Maer ikaru* , die na 's vaders vermaen

enraet nietluifteren wilde, vloogh te

hoogh , en te dicht aen de zon : dies

hy, wanneer het wafch , door de hitte

der zonne-ftralen, begon te fmelten

,

van boven neer in zee ftorte, welke

zee federt na zijnen naem d'Jkarifche

wiert in dit Labyrinth of doolhof, dat , i zee genoemt wiert Als Virgiltus in de

hy zelf gemaekt had , door koning , volgende vaerlen melt.

Mm s opgelloten , uit oorzake hy ee-

ne houte koe gemaekt had: wacr in Va?dalus, {utfamaefl)fugiensMinoïa 1^'

Taurus of Stier , Pafifae, gemalin van ' regna,

koning Minos , bekende : waer uit een Prapetib.is pennis aufusfe credere cale,

tweevormigh monfter of wanfehepfel
j

infuetum per itet gelidas enavit adArc-
voortquam

,

Minotaurus genoemt , dat'; tos,

met het boven lijf, de gedaente van
j

cbalcidicaque levis tandem fuperafti-

eenen menfeh, enmethetoverigh, de
j

tit Arce.

gediente van eenen (tier verbeelde.
J

Redditus bisprimum terris,tibi,Phabe,

Koning Minos deed het wanfehep- > Sacravit

fel, Minotaurus, in dezen doolhof op- . Remightm alarum, pofuitque immania

fluiten.
I templa

:

D'Atheners zonden alle jaers, of
; mfonbus, lethum Androgei: turnpen-

om de zeven jaren , zoo eenigen wil- < derepanas

len, uitkrachr desverbonts, met ko-
1 Cecropidajuffi (miferum) Septenaquo*

ning Minos gemaekt , (te weten over het

doden van zijnen zoon Androgeus ,)

zeven van hunne kinderen , zoo
knechtkens als meibkens , of zeven

meiskens en zeven knechtkens , by

loting gekoren, om door Minotaurus

verflondeii te worden.

Mjcr wanneer, op het derde jaer,

Thefeus.zoon van den Athcenfchen ko-

ning Egeus by loting, neffens d'andere,

gezonden wiert, xradThefeus, inden
doolhof.en dode Minotaurus,zn quam*
erdoor middel van een kluuw garens

weer uit; vtclkcnvondJriadne, zufter

tams

,
Corpora natorum. &c.

Dat is:

Men zeidt , dat deftoute Dedalus , uit

het rijk van Minos vluchtende , en zich ip

zijnefnelle vleugels verlatende, door de

lucht een nieuwe baen, in het koude Noorde,

den kerker ontroeide , en ten lejle luch-

tigh, op de Chalcidifche burght ftreek.

Zoo ras hy bier belande , heiligbde hy

Febus het roeituigb zijner vleugelen, en

ftichte geweldige kerke» hem ter eere. Op

de kerkdeuren zagbmen de doet van An-

dro-
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drogeus uitgeleelt : ook hoe deerlijk de

Cekropiden , {of Atheners~)jaerlijks , met

zeven lijken hunner zonen , de opgeleide

ftraffe mojlen betalen.

Van wegen dezen fabel van Mino-

taurus , is dees doolhof by cenigen het

fabelaghtigh of beuzelzinnig doolhof

gcnoemt , hoewel verfcheide fchrijveirs

dat in een anderen zin duiden.

Door het dal Mejfarea vloeien ver-

fcheide kleine rivieren in zee.

Het dal Li(fa leitniet verre van Capo

Lione.

Behalve deze drie dalen voornoemt,

zijn'ernoch twee andere, en van wegen

hunne gelegentheit en vruchtbaerheit

der dingen wonderlijk. Het een is Siti ,-

en 't ander Mulos, in de tale des lants

genoemt.

Het dal Siti leit tufichen zeen rouwe

en hoge bergen , en heeft alleenlijk

twee zeer (malleen bekommerlijke in-

gangen: dies een hant vol volks die zou

befchermen, en ook tegen het talrijk-

fte krijgsheir verdedigen en 's vyants

ingang zeer licht beletten kunnen.

Men hecft'er zeer vette weiden , ve-

lebronnen, en de befte en altijt lopen-

de wateren.

Het geeft overvlocdigh veel boom-
vruchten, heeft zeer weelderige wijn-

ftokken en vruchtbare beemden , die

tot den lantbouw bequaem zijn-.dies al-

daer vele duizent menfehen al het geen

,

wat tot lijfs onderhout van node is

,

kunnen hebben en veiligh leven.

Het dal Malos is byna op een zelve

wijze gelegen $ hoewel het zoo vrucht-

baer niet is, en wort met vele bron-

nen bevogtight. Daer in groeien zeer

dichte boflehen met Cypres-bomen,

van een ongemene hoogte, en waer on

Acloi

ftedcr

o'

der eenige zoo dik zijn, dat nau-

lijks drie mannen , met arm aen arm
te flaen , den ftam van een eenigen

boom omvademen kunnen. Het heeft

eenighzins de voiheit van vruchten en

zaeigewafien : maer gene bronnen.

Hierom graven d'inwoonders putten,

waer uitzy zeergoeten heilzaem wa-
ter fcheppen,tot nootwendigh gebruik,

en om de gewaffen te bevochtigen.

Krete had in aeloude tijden hondert

fteden : waer om het by Homeer op
Griek fch Hekatompolis , dat is , hon-

dert-Jlad genoemt wort.
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Ook roemt de dichter HoratiusKre-

te over zijne hondert fteden , en noemt
dat het maghtigh Krete , met hondert (le«

den , en op een andere plaetfe, het edele

Krete met hondertJleden.

Ook roemt de poëet Virgilius , dat
hondert grote fteden , op het cilant Kre-

te des groten Jupijns , bewoont worden.
Desgelijks roemen Flinius, Mela,

Jjidorus en andere oude fchrijvers, Kre-
te van wegen deflelfs hondert fteden.

Homeer , die in zijn Ilias hondert fte-

den Krete toefchrijft , voeght , in zijne

Odyjfea , Krete flechts negentigh fteden

toe. Hierom fchrijft Plato , dat Homeer
zeit , dat negentigh fteden op Krete zijn.

Eenigen fchrijven , dat'erin'er daet

hondert fteden op Kreta waren ; maer
Leukus, wanneer hy afgevallen was , en
Idomenem den oorlogh aengedaen had,

tien van de hondert fteden verwoe-
de.

Maer ongetwijfelt waren d'aeloude
fteden van Krete meer als hondert in

getale, naer dien ontrent op het drie

hondert en acht en zeftigfte jaer, na des

Zalighmakers geboorte , meer als hon-
dert fteden door aertbeving vergingen.

Plinius melt , dat'er ontrent van ze-

ftigh geheugenis waren.

Men vind by d'oude fchrijvers , zoo
Grieken als Latijnen , over de hondert
en twintigh fteden gedaght : waer van
wy eenige , zoo als die by d'ouden be-

fchreven en genoemt worden , vervol-

gens zullen vooraf ten toone ftellen.

Agrium was eene ftad met een bif-

fchoplijken zetel verheerlijkt, ten tij-

de der Kriftenen , en bezad , onder de

twaelf biflchoppelijke fteden van dit ci-

lant, de zefte plaetfe

Amnifus , of Amniffus , was een ael-

oude ftad van Kreta , en de fcheeps-

timmerwerfvan koning Minos. Aldaer
ftont een kapel van de godd'm Lucina ,

anders Diana en de Maen genoemt.
Andere ftellen een fpelonk vanLw

cina in Amnifos, of aen den vliet Amni-
fus : want op Kreta was ook een vliet

Amnifus geheten: aen den of in welke

fpelonke Lucina, zoo de Kretenfiers ge-

voelden , gebooren , en daer na K^imni-

fie genoemt was.

Amphima.Ua, of * Amphimallium ,

was alzoo na zekeren Amphimallus ,

een burger van Kreta , genoemt : waer

van

InMi-

Auft.

Vit.

Achanaf.

Agrium..

Novel.

Lcon.

Imper.

Amni-
fus.

Sirab.

Paufau,

Ampbi-
malla.

*Sreph„
Strab.

Plin.

Ftokra,
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van de zeeboefem Amphimalus zijnen

mem bekomen heeft, die heden Golfo

di SucÏa by d Italianen geheten is,te we-
ten, na een kafteel Suda , op eene rot -

fe inden zelven gelegen.

De ftad Aorus is alzoogenoemt na de

nimfAora: maer zy wiet t daer na Eleu-

thera na Eleuther, een van de Kureten

,

hernoemt. Op Kreta waren twee fte-

den , die den naem van ^pollonia

voerden : dier een lagh dicht by de ftad

Gnojfus , die te voore ook Cydonia , vol-

gens Stephanus,genocmi was. In de ker-

kenraetvan Chalcedon wort zeker Eu-

febius bifichop van vty>o//o///f genoemt.

Aftera by Strabo en Stephanus , en by

.
Plinius Aptercn, is alzooopGriekfch

genoemt, na deftrijtvandeMuzenen

Sirenen , die in Mufeum , eene plaetfe

dient by de ftad en zee
,
gefchiede: al-

waer de Sirenen, wanneer zy van de

Muzen in de Muzijk overwonnen wa-

ren , daer over zoo verftoort wierden ,

dat zy de vleugelen of wieken der

fchouderen affmeten , en , na zy wit

geworden waren, haer zelfs in zee

ftorten. Hierom wiert dan deze naby-

gelegc ftad ook Aptera , dat is , view

geloos, genoemt. Aufonius gedenkt de-

zen ftrijt der Syrenen en Muzen.

Zoo Eufebius en Hieronymus mel-

den, heeft zeker Apteras over Krete ge -

heerfcht , en ook eene ftad geftight.

Dies dees ongetwijfelt die ftad na zijnen

naem Apteras genoemt heeft.

Paufanias noemt dezen Apteras Pte-

ra, en mdt ook, dat na hem deze

Kretifche ftad zou genoemt zijn, met

byvoegen van een letter A.

Cifamus wasten tijde der Kriftenen

een bifïchops zetel, en de twaelfdein

orde. en heet nu Cifamo.

Stralo gedenkt ook de ftad Aptera
,

en ftelt die tachentigh ftadien van de

ftad Cydonia , en maekt Cifamus of Cif-

famus , en anders Cyfamum, de fcheeps-

tnnmerwerf van Aptera. Ptolemeus

noemt t'onrecht deze ftad Aptera Ap-

terea , en rekent dezelve qualijk onder

de Middellantfche (leden , daer zy, vol-

gens eenparig gevoelen van alle andere

oude fchrijvers , aen den zeekant lagh.

Ferrarius wil dat Aptera nu Paleoca-

J?ro,dat is.flud kafteel.zou genoemt zijn.

De ftad Arkades,ot Arkadia, wiert,

na zy verovert was , verdelght: maer

' Po
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na verloop van zes jaren weer her-

'
f l>n

bouwt. Dewijl d'aerde niet meer be-
lit

"

bouwt wiert , na het verwoeden der c.

ftad , hielden de bronnen en mciren \***

op, die veel aen dien oort ontrent de qa
ftad waren : maer wanneer , na ver- .'"

loop van zes jaren, de ftad herbouwt
c'

wiert , zoo ontfprongen die weer: wan-
neer het lant begon bebouwt te wor-
den.

Eenigen willen , dat jupijn aldaer

zou geboren zijn, en niet op Ida, een

bergh van het zelve ei lant. A Idus zingt

Kallimachus in zijnen eerftenlofzangh.

Ojuptter, eenigen zeggen , dat ghy op

d'Ideefchè bergen gehooren z,ijt : andere

in Arkadie. Wie hebben o Vader! gelogen ?

D'Arkadiers , beneffens d'Oriers

weken eenparelijk van de vrientfehap

der Knoffiers af, en befloten ftrijtgeno

ten der Lyttiers te zijn.

Arkadia was onder d'oude Kriftenen Nf
een bilïchops ftad , en de derde in orde.

Artacina was eene Middellantfche Pt «*

ftad

* Afus of f Afum wort onder de * J
Middellantlche fteden geplaetft : al- ph»--j

waer Jupijn , gebynaemt Aftus , geëert * l

wiert, die aldaer een zeer oude kapel

had.

Aulopotamus had onder de Kriftenen
Au30

een bilfchoppelijken zetel , en was de »os.

vijfde in orde. *j°"

Axutwzs eene ftad van Kreta, zoo au

Stephanus, uit het vierde boek van Slt
f
B'

Herodoot getuight: hoewel heden op

die plaetfe by Herodoot men niet Axus ,

maer Oaxus gefchreven vind: waer in

Etearchus koning was Doch Stephanus

maekt Oaxus een andere ftad van Axus.

Bena was eene onderhoorigc ftad B«

van Gortyne , en het vaderlant van den ^
l '

poëet Rhianus , en hierom de Beneer

genoemt.

Biennus is alzoo genoemt na Bien-

nus, een Kureet: of dewijl de ftede-

lingcn,zoo anderen willen, aen den Te-

mihfchen en Biennifchen jupijn eer-

giften zonden.

Beha lagh in het gebiet van de ftad j^.

Gortyna. - S [t
P
b

Cano: alwaer men beuzelt, datdec*n

ri\mï Brit martisJ)iktymne gebynaemt,

uit jupijn en Karma, zou gebooren zijn.

Kamara was ook Lato genoemt.

Kamera wiert gefticht door Katreus ,

zoon

Bien

.

Stcpl.

Diode

Kama'

Katra

Puf



'f,

ï

tl.

er

en

D
it ban.

"•'t

UD

ffl

Tljap-

,' nel

To-
du:

ChLda-

ce.

ea-f-

1

j.Kalia,
u
Phi
res

'£»!

' Kik

Ktïïat.

Lil (o.

Eu j.

ia

ï
Set

Lil),

KRETA nu

zoon van Tegeatas d'Arkader of van

Minos,.

Sibyrtus Wort -Dy Vtolemeus Suhrita

genoemt , en onder de Middellantfche

fteden gerekent. In de Chalcedoni-

fche kiprkenraet wort een biflehop van

deze ftad gedaght , met name Cyrillits

:

als ook een ander , Theodorus, in de twe-

dekerkenraetvan Nicena.

Sitsa was onder de Griekfcbe Krifte-

nen de zetel van eenen biïïchop , en de

elfde in d'orde.

Te Thema wert Apolio , de Tbarreer

gebynaemt , aengebcden.

Een andere ftad Tharra lagh aen

den bergh Kaukafus, die een kolonie

der Kreters was.

Tegea wert, volgens Stephanns, door

Talthybius geftight : hoewel andere, als

Vellejus , de ftiehting op Jgamemnon

brengen

.

Therapne wort onderde voornaem-

fte fteden van Krete, by Soliims,ca onder

de Middelantfche, by Plimas, gedaght.

Tiipodus was een aclönde ftad van

Kreten.

. Menzeit, dat te Tripodus Plutus , de

god der rijkdommen, uit Ceres én lafion

zou gebooren zijn.

t chandace wert door de Agarenen

of Saracenen op het jaer 832» na

eene zege op die van Konftantinopolen

bevochten te hebben , gedicht, als een

braef kafteel,dat zy Chandace noemden.

Zonaras , Cedrenus , en Kuropdates

gedenken ook chandace.

Klatos wortby Plin'ms onder de Mid-
delantfche fteden gerekent.

Knojfus wert eertijts , volgens Stra-

bo, Ceratus genoemt; gelijknamigh

met een voor by vloeienden vliet : en

ook Tritta, volgens Hefychius.

Knojfus was byoudseen van de drie

grootfte en doorluchtighfte fteden van

Kreta. Homeer noemt Knojfus ook eene

grote ftad, wacr in Minos negen jaren

regeerde. Homeer (zeidt Strabo) prijfi

ookge'Weldigh Knojfus,en noemt hetgroot.

Knoflus was door de Kureten enKo-

rybanten gefticht. Andere fchrijven de

ftiehting der ftad Knojfus , Kres , eerfte

koning van Kreten, toe.

Diodoor, als ook Strabo, fielt tot (lich-

ter Minos , die ook vele andere fte-

den op dit eilant zou gefticht hebben.

LaèJantius ftelt Vefta tot ftichter,wel -
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ker grafop Kretadn de ftad Knojfus,wi$.

Knojfus had, volgens Strabo , in zij-

nen ouden omtrek dertigh ftadien , en

was op eene vlakte gelegen , tuffchen

Lyktie en Gortynie , twee hóndert fta-

dien van Lyktos of Lyttos, en vijf en
twintigh van de Noorder zijde , tegen

over Peloponnefus, na 't Noorden.
DeKnoflers, die met de Gortijners

,Po jybi

in een verftant ftonden , hebben ganfeh Hb. 4.

Kreten t'onder gebraght , behalve de
fladder Lytters.

Langen tijr heeft Knoffus d'eerfte Strab°

waerdigheit bezeten , maer is daer na
vernedert , en van vele wetten betooft,

en wert die waerdigheit op de fteden

Gortyneen Lyktos overgebraght.

Daer na heeft zy evenwel de oude
gèdaente en fchets van hooftftad weer-

om bekomen.Na het eilantKreten door

de Romeinen verovert was , kreegh

Knofus ook eene Kolonie der Romei-
nen in. .

Heraktea, of Herakleon KnoJZiori, was,
;

Hera-

volgens Strabo, de fcheepshaven of klca -

timmerwerf van Knojfus. Ptolomeus

ftelt Heraklea in het Noorder gedeelte

des eilants.

Heraklea wort in de twede Niceni-

fcheKerkenraet Herakleopolis ,. dat is,

Herkules-üzd, genoemt: daer van een

biflehop, Theodorus
, gemelt.

Op het eilant Kreta , was by ouds Ju
PJj

n*

het graf of tombe van Jupiter of J«-
§ta *

pijn , zoon van Satumus , koning

van Kreta , volgens getuigenis van

vele oude Griekfche en Latijnfche

fchrijvers, als Pomponius Mela, Cice-

ro, Luciantts j Theophylus j chryfojlo-

mus , en fyrillus.

LaèJantius ftelt het graf van jupijn in

de ftad Knoflus : daer op, volgens aen-

merking van Chryfojlomus , dit graft-

fchrift in 't Griekfch ftont : Hier kit

Zan , dien zy jupijn noemen,

Zo men Cyrillus gelooven magh,zou
Pythagoras dit opfehrift op het grafge-

fchreven hebben. Want als Pythago-

ras (zeidt hy) in het Ideefche hol met
zwarte offerhanden neergeftegen , en

na gewoonte aldaer drie volle dagen

en nachten verbleven was , zagh hy deri

throon voor Jupijn gefpreit , en fneed

op het grafdit opfehrift : Pythagoras aen

Jupijn. Hier leit de opperJle Zan , dien

z>y Jupijn noemen. Anders melt Lank~

C

c

tan-
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tantius het opfchrift , en wil , dat met

oude Griekfche letteren op het graf ge-

fchreven was , Jupijn, zoon van Satur-

iius.

Wederom fchrijft Cedrenus , dat

wanneer Jupi/n geftorven, en op Kre-

te , volgens zijn bevel , begraven was

,

zijn huisgenoten hem een kapel en ge-

denkteken gedicht, en daer op aldus

e;efchreven hadden. Hier leit de over-

leden Pikus, die ook Jupijn is.

Daer en tegen houden vele andere ou-

de fchrij vers het grafvan Jupijn, op Kre-

ten , voor een verdichtfel en verziertfel.

De Poëet Kallimachus maekt de

Kreters daer over voor leugenaers uit,

in de volgende woorden, uit het Griek-

fche vertaelt. O ! altijt loogenachtige Kre-

ters : Toant uitgraf, o koning , hebben de

Kreters verzonnen : ghy z,ijt nietgeftor-

ven : maer bent altijt.

Ook krijten lukanus , Nonnus en

meer andere de Kreters,daerover,voor

leugenaers uit.

Daer en tegen hebben anderö de za-

ke voor de Kreters opgenomen, en hen,

die over het (tellen van het graf van Ju-

pijn , op Kreta , met loogens befchul-

dight wierden, verdedight.

Dat nu het graf van den derden Kre-

ter Jupijn , zoon van Satumus , op

Kreta noch ten tijden van Cicero ge-

toont wert

;

getuight dees fchrijver.

Aldus me\t Diodoor, tijtgenoot van Ci-

cero , dat de plaetfe van het grafvan Ju-

pijn, dieopKrete geftorven en begra-

ven was, noch by zijnen tijt getoont

wert.

Ook gedenkt Lucianus^die onderKei-

zer Trajaen geleeft heeft , uit verhael

der genen, die uit Kretete Romen over

quamen, dataldaer zeker graf getoont

wert, en daer neffens een zuil ftont, die

aenwees, dat Jupijn niet meer dondert,

dewijl hy over lang geftorven zy.

Defgelijx getuight Tbeophilus, die

onder Keizer Antoninus Verus geleeft

heeft , dat noch tot aen zijnen tijt het

grafvan Jupijn op Kreta getoont wert.

Ook wert het noch getoont ten tijde

van Origenes en Minutius Felix, die on-

der K^ilexanler Maneas bloeiden : en

niet lang daer na , noch ten tijde van

Cypriantts , die onder keizer Valerianus

en GalLienus leefde 5 en eindelijk noch

keizer Konfiantius en Kon/lans gclëefc

heeft.

Maerongctwijfeltishet grafvan Ju-
pijn , zoo het oit op Krete was , niet

lang daer na door een grote aerrbeving,

die ontftontin het eerfte burgermeefter-

fchap van keizer Valentinianus en Va-

lens, op het drie hondert acht en fe-

ftighftc jaer na des Zalighmakers ge-

boorte,!waer door meer als hondert (te-

den op Kreten ter neder ftorten,) ver-

delgt en gedoopt.

Dit graf zou dan ontrent twee dui-

zent drie hondert en zes en twintigh ja-

ren geftaen hebben , zoo men den tuf-

fchen tijt en reex van jaren , (edert Ju-

fijns doot en begin van koning Kres ,
,

zijn zoon.tot aen dezen tijt,wil rekenen.*

Voor ontrent 640, jaren wiert noch een pfeu

heuvel op lupijns grafgetoont.

De Knoflers rekenden de goddinM-
nerva tot hare burgerefle, en wilden,

dat by hen allereeft velt-vruchten ge-

zaeit waren , en (treden daer overpu-
blijk tegen d'Atheners.

Pau/anias en Filofiratus ftellen ook in

Knoflüs hét beroemt Labyrinthus of
doolhof van Kreten.

Naby Knoflus lagh eenc ftad thenne

oïThene geheten •• hoewel Thene ook
de naem van een bofch was.

Korykus wort by Ptoloméus eenuit- Korr
-
J

kus.

hoek en ftad genoemt.

geeft aen eene uithoekStephanus

den naem van Korrykus.

Plinius daerentegen rekent Korykus

onder de bergen van Kreten.

De ftad Cydon, of [ydonia, isalzoo Cyk'

na Cydo» , zoon van Apollo en Aka-
don£

kallis , dochter van Minos
, genoemt. nuKa

Paufanias maekt dezen Cydon eenen 11"'

zoon van Tegeatas, d' Arkader , die met

zijne broeders , Katreus en Gortijnes, op
Kreta trok. Herodoot fteltde Samiers

tot (lichters der ftad Cydonia, die daer

vijf jaren bleven en gelukkelijk leef-

den : zulx zy aldaer tempels dich-

ten, die noch by zijnen tijt daer wa-

ren, en ook een kapel van Vyktynne.

Diodoor daer en tegen maekt Minos

(lichter der ftad Cydonia , en (lelt die na

't Wede, tegen over Pelopounefus : maer

Strabo (lelt (ydonia tegen over Lako-

nika , aen de zee, acht hondert of

ontrent duizent (ladien van Knojftts sóote

ten tijde van JuliusFirmicius , die onder j
en Gortyne , en veertigh van zee.

T a(1°

\ Cydo-
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Cydonia , Knofius en Gortyne waren by

ouds, volgens Strabo, de dricgrootfte

en doorluehtighfte ftcden van Kreta.

Maer Cydonia was de maghtighfte :

want tot welke van die twee fteden

,

Knojfus en Gortyn, alfle oneens waren,

de ftad Cydonia haer voeghdè , aen die

zette zy een groot gezagh by.

Ja de Cydoniaters,ofinwoondersder

ftad Cydonie , waren by ouds zoo magh-

tigh, dat zy alleen tegen de Gorty-

nersen rvnofièrsoorlogh voerden.

Florus noemt Cydonia de moeder der

fteden van Kreten : dat zoo veel als

hooftftad gezeit is.

De Cydoners, of inwoonders van

Cydonia, wierden by ouds Hyleers ge-

noemt.

DeCydonifche wapenen, als pijlen

en pijlkokers, waren by de ouden zeer

beroemt : als ook de Poëet Virgilius

getuight.

Na de ftad Cydon of Cydonia zijn

ook de queeappelen by Grieken en La-

tijnen, Cydoriijche of Kotonifche appe-

len genoemt , die uit Kreta by henaller-

eerft overgebracht waren.

Cydon of cydonia was te vooren, in

oude tijden', Apollonia genoemt 5 maer
heet nu Kanea.

Tityrus was een bergh van Cydonia:

waer op een kapel of tempel ftont, Dik-

tynnettm genoemt.

Keizer Augujlus befchonk , voor

des Zalighmakers geboorte, de in-

woonders van de ftad Cydonia en

Lampe, met de vryheid , om den by-

ftant, dien zy hem tegen Antonius

bewezen hadden. Hy deed ook de

ftad Lampe , welke verdelght was ,

herbouwen, en leide den raetshee-

ren , ridders en vele andere uitftekende

mannen , die Antonius in eenige andere

zaken geholpen hadden , een geltboete

op, en dode vele menfehen ,maerver-

fchoonde eenigen.

Ditlamnum of Diftyanna wort by

Ptolomeus ónder de Noorder fteden ge-

rekent. Deze is miflehien de ftad,welke

lupijn, zoo Diodoor getuight , aen den

bergh Dykta eértijts, dewijl hy aldaer

gebooren was , zou geftight hebben.

Plinius rekent Dium onder de Mid-

delantfche fteden: en Solinus onder de

fteden , aen de welke , neffens Gortyne,

Cydon , Knojfus , Therapne , en Lyk-
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de heerfchappye of Vorftendom
over d 'andere fteden ftont. . .

Einatus wort, by Ptolomeus , Inatos Einatur«

genoemt, en op het zuider gedeelte

des eilants geftelt. Stephanm hout
Einatos voor eenen bergh en riviere,

en wil,. dat aldaer de goddin Lupina,

anders Iuno en Einatina gebynaemt,
geëertwiett.

Plinius rekent Elea onder de uitfte- Elea,

kende fteden van Krete*

De ftad Eleutherna, was door eenen Eieu-'

van de Kureten geftight , en te vooren therna
'

Satra geheten. Scylax ftelt Eleuthema
na 't Noorden,, en Plinius onder de

Middelantfche ftcden. .

Ametor, een Eleutherner , heeft de Athen,
\

de eerfte minnedeuntjes by de Eleuther-

ners op de lier gefpeelt.

Polybius gedenkt ook de Eleuther-

ners , en melt , hoe zy, om hunne ver-

moorden burger Timarchus , den Rho-

ders den óorlogh aen zeiden.

Elyrm laghi volgens Paufanias 3 op Elyrus*

de bergen van Kreta : wiens inwoon-
ders een kopere geit aen Apollo na Del-
phos zonden , die aen de kinderen Fyla-

cides en Fylander, die by de Elyrers

voor kinderen van Apollo en denymf
Akakallis gehouden werden , melk
ofzogh gegeven had.

Suidas hout Thaletas d'alleroutfte

leerdichter, en die voor Homeers tijden
geleeft heeft, voor een Elyrer of in-

woondervan Elyrus.

Syia was de fcheeps - timmerwerf syia.

van Elyrus , en een kleine ftad.

Etea: van de ftad Etea was Myfon, Etea.

een van de zeven wijzen , geboor-
tigh.

Erythrea wort by Florus tot- cene
ftadj maerby Ptolemetts tot eene uit-

hoek gemaekt.

Gortyn , en anders Gortyne, wert ook Gorty-

Larijfa , daer na Kremia , en eindelijk na
ne*

zekeren helt, Gortyn , zoon van Tegeas^

Gortyn of Gortyne genoemt , volgens
verhael der Tegeaters. Maer de Kre-

tenfers zelfs maekten Gortyn eenen
zoon van Rhadamanthus. . . , .

Plato hout Gortyn van Kreten voor
een kolonye van zekere ftad Gortyn,

in Poloponnefits gelegen.

Maer zoo andere willen., heeft Tau- chrom'c*

rus, koningvan Kreta, deze ftad ge-
A,eXand*

fticht,enalzoona zijne moeder Gortyna.

Cc % ge-
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genoemt,die een nicht van Pikus Iupïjn,

zoon van Tegalus, was.

Het Fortuin der zelver ftad noemde

Taurus Kallanika,na. den naem van eene

maeght, door hem geflaght.

Onder de Kriftenen was Gortijn de

zetel van een bifdom , eo d'eerfte in or-

de.

Strabe noemt Gortyn de ftad der

Gortyners.

De ftad der Gortyners lagh , vol-

gens Strabo , negentigh ftadien van

d'Afrikaenfche zee, op eene vlakte, en

was miffchien by ouds bemuurt : gelijk

ook Homeer , Gortyne het bemuurt Gor-

tyne noemt. Namaels zijn de niuuren

ten gronde vervallen , en de ftad bleef

t'aften tijde onbemuurt : want wel be-

gon d'Egyptifche koning Ptolemem Fï-

lopater haer met eene muur te omrin-

gen , maer hy quam niet verder, als tot

acht ftadien in den omtrek. Van we-

gen de gelegentheit der ftad Gortyne,

op eene vlakte, noemt Oppianus Gorty

nu KANDIA.

Phot. in

Biblio-

thec.

lib. f.

ne , hetlaegh Gortyne.

Stneka noemt Gortyne klein : daer

nochtans Strabo den omtrek op vijftigh

ftadien begtoot.

De Gortyners, of inwoonders van

Gortyne, werden van de Kreten , Kar-

temniders genoemt.

De Gortyners dienden en eerden

Kadmus , broeder van Europe : als

ook Diana , die aldaer eenen tempel

had.

In het midden van Gortyne was een

oud Pythium : met een tempel van

Apollo daer in.

Na deze ftad Gortyne wert Apollo

by de Poëeten ook de Gortynifche Apollo

gebynaemt : dien de Heidenen om ract

vraeghden.

Ook was in deze ftad de Hekatombee-

fche )upijn , of de hondert flaghtoffe-

rige Iupïjn ,
geeert , die hierom alzoo

genoemt wiert , dewijl aen hem hon-

dert flaghtoffers opgeoffert wierden.

Wanneer i^tlexander deGriekfche

Helena gefchaekt had, offerde Mene-

lam, gemael van Helena , te Gortyne
,

aen Iupïjn een hondert-flaghtoffer.

CMerkuur wert by de Gortyners Edas

genoemt , dat zoo veel gezeit is, als ge-

ver der goederen.
strab. Door de ganfche ftad Gortyne vloei- der kuft des eilants.

. Solinm zijnen loop voorby de ftad ftelt.

Zoo de Poëeten beuzelen, was Euro.
' pe, door Iupïjn , die haer in de gedaen-

te van een ftier fchaekte , door ofover

dezen vliet in Kreta overgevoert. Ook
wort verhaelt, dat Iupïjn haer by eenen

bron, in de lantftreke der Gortyners, be-

flapen had \ en dat onder een ahorn-

boom.
Ook zou Europa, op den ruch van

eenen ftier,over dezelve reviere gevoert

zijn,gelijk de Gortyners zelfs by Solinus

getuigen.

Aldus fchrijft Plinius : te Gortyn , ub.

op het eilant Kreta, is neffens een bron een ca
P-

'

abornboom , vermaert doorgedenktekenen

van beide talen , {de Griekfche en Latijn-

Jche,~) die noit zijne bladeren laet vallen.

Aenfionts hebben de beuzelaghtige Grie-

ken ititgeftroit , Jat Jupijn onder dien boom

Europe beflapenhadde.

Ook heeft voor hem Theofraft ge- Hifto

fchreven,dat gezeit wort,dat op Kreten,
P '3DI

;

inde lantftreke der Gortyners, neffens

een bron, een Ahornboom zy, die noit

zijne bladen laet vallen.

De fcheepshaven van Gortyn was
twee en negentigh ftadien van daer ge-

legen , en aen de Afrikaenfche zee gele-

gen. Ook had Gortys een andere

zeehaven ofzeefteiger Metallon oïMe-
taion, enby Plinius, Matium, en van
Ptolemeus UWatalia geheten, dat hy aen

de Zuid-zijde des eilants plaetft.

In de ftad Gorty s werden de befte en
lichtfte bogen en pijlen gemaekt.

By Gortyn lagh een kleine ftad of
vlek Pyranthos genoemt.

Gierapytna, wiert eerft Cyrba , daer na SKph»t

Pytna, toen Kamarus , en eindelijk aldus

Hierapytna genoemt.

Plinius , Strabo en T>ion Kajius ge- Hiera-

denken ook de ftad Hierapytna. tl
m

Ptolomeus noemt Hierapytna, Giera-

petra, dat heilige fteen gezeit is: maer

het wort nu doorgaens Gierapetra , en

ook // Cafie di Gierapetra genoemt, dar

is , kafteel van Gierapetra. Het Jeit

op de zuider kuft des eilants , na het ge-

biet van Sitia, dicht by den bergh Ma-
laura, tuflehen de riviere Chiedri en Po-

tamus ^ ten Noorden tegen over het ei-

landeken Gaidurognifa , en naeulix

tien Italiaenfche mijlen van de Noor-

de een vliet, Letheus genoemt : hoewel Het pronkte wel eer met de wacrdig*

heit
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heit van een biffchoplijken zetel : maer

namaels is deflelfs bifdom aen dat van

Sitia ingelijft.

Hierapytna is zoo veel als Heiligh

Pytna gezeit. Pytna nu was , volgens

Strabo, een heuvel van denbergh Ida,

die midden op het cilant leit , daer het

op zijn breetfte is : waer van de ftad

Hierapytna genoemt was : uit welk

fchrijven van Strabo men eenigzins

zou mogen befluiten , dathy Hierapyt-

na aen den bergh Ida y en dienvolgens

midden op het eilant, en niet aen de

zeekant, fchijnt te Hellen; daer nochtans

alle de lantbefchrijvers geen gewag van

Hierapytna aen den bergh Ida, maken.

Gelijk ook Strabo in'erdaet, wanneer

men den zin van zijne woorden wel in-

ziet , niet anders fchijnt te willen zeg-

gen, als dat Hierapytna , den naem van

Pytna , een heuvel van den berg lda 9

fchijnt bekomen te hebben $ zonderde
eigentlijke plaetfè te willen uitdrukken.

Strabo ftelt Korybas, een makker der

Kureten,tot ftichter der ftad Hierapytna.

Gierapetra wertdes jaers 1647 door

de Turken ingenomen.

Men vind noch aeloude penningen
door die van Hierapytna geflagen.

. Plinim rekent Holopyxos onder de

Middelantfche fteden , en Mela noemt
het neffens andere, een van de bekent-

fte fteden van Kreta.

,_ ItanuSy alzoona Itanus, een Feni-

cier , ofna eenen van de Kmeten , ita-

nus , genoemt , wort by Ptolomeus , de

laetfte onder de fteden van de zuidzijde

deseilantsgedaght.

Herodoot gedenkt ook de ftad Itantts.

Lampa of Lappa , gelijk andere, als

Ptolemus en DionKafimsmet een dub-
bele p fpellen, wiert door Agamem-

St

V
an

' non geftight, en na Lampus , de Thar-

rher, alzoo genoemt.

De Lytters na haer ftad Lyttos door

de Knoffers verwoeft was , trokken na

de ftad Lampa met der woon over.

Onder de Kriflenen was Lampa een

zetel van eenen bifichop, en dezeven-
de in orde.

Toen Metellm op Kreta oorlogh-
de, nam hy Lappa met gewelt in,hoewel
Óftavim dezelve bezad.

nu KANDI A. 20^

de verwoe-

ik

Po

Den lampeers en Cydionaters gaf
Keizer Augufius de vryheit , om dat zy

hem tegen Antonius geholpen hadden , 'zoon van Lykaon, bekomen.

Cc 3

en deed voor de Lampeers

fte ftad herbouwen.

Lafea wort by den Apoftel Lukas Lafea./

gedaght, en aen de zee by de fchone Aa° r - 3;

Haven geftelt.
'

7 "

Lebena ofLeben, wort by Plinim on- Lebena.

der de uitftekende fteden van Kreten, en

by Ptolemeus onder de fteden van de

Zuid-zijde gerekent.

Strabo noemt Lebena Leien , en

maekt het de fcheepstimmerwerf van

de ftad Gortyn , en ftelt het negentigh

ftadien van daer: te weten, aen de Ly-

bifche of Afrikaenfche zee : gelijk ook
Filofiratm dezelve aen de Libyfche zee

ftelt : daer het tegen over de zuidzijde

deseilantslagh.

In Lebena was een beroemde tempel

van Eskulaep , Libeneum genoemt : na

welken tempel ganfeh Kreta trok,

gelijk AJïe na Pergamum. Ook fcheep-

ten vele Libyers of Afrikaners na dien

tempel over , dewijl deze tempel aen

de Libyfche of Afkrikaenfche zee ftont.

Dees tempel, of Aiklepeion te Lebe->

na was , volgens Patifanias, na de fchets

en wijze van den tempel te Cyrene,

een ftad in Afrika , gebouwt. Lebena

wiert met dien naem van Vhilos , de

nabygelegen uithoek of kaep, genoemt,

die een zekere gedaente van eenen

leeuw verbeelde. Dees leeuw, zoo de

ouden beuzelden, was een van de leeu-

wen, die eertij ts voor den wagen van

Rhea gefpannen was.

Liffos wort by Ptolemeus onder dé Liffos.

fteden van de zuidzijde gerekent.

Lykafios wert alzoo van eenen onher- Lyk»-

komeling of 's lants-inboorling Lykafios
os°

genoemt , of na eenen zoon van me-
nos ; of na de nimf Lykafie : of het

wett Lykafios genoemt van wegen de

wolven, die men zeidt in dienoort hiel-

den : want Lykos bediet op griefch ee- -

nenwolf: hoewel het eilant Kreta ge-

zeit wort , gene wolven , noch ander

verfcheurend gedierte te voeden.

Plinim rekent Lykafios onder de

Middelantfche fteden. Homeer en MeU
gedenken ook Lykafios.

De Knofiers hebben de lantftreke strab,'

van Lykafios in bezit genomen , na zy

de ftad, al voor des Zalighmakers ge-

boorte, verwoeft hadden.

Lyktus heeft zijnen naem van Lykos,
Lï

ktU3'

Lyk-
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Lyktoi wert ook Lyttos by Homeer

,

volgens Strabo ,
geheten : gelijk ook

Faufanias hetdoorgaens Lyttos noemt.

Het vvcrt Lyttos , volgens Stefhanus

en Hefychius , genoemt van wegen zij-

ne gelegentheit , op een hogen oort.

piu. Uit deze ftad Lyktos fchaektc )u-

wtch - pijn, door minnedrift, de nymf Arge,

en voerde haerna eenen bergh van £-

gypten, Argillus genoemt , over.

De Lykters offerden aen den zelven

lupi/n, by wijle mentenen.

De Lykters waren , zoo Ar^ftoteles

fchrijft, kolonieren of volkplantelin-

gen der Lacedemoners.

Defgelijx getuight Polybius , dat Lyk-

tos eene kolonie der Lacedemoners

en d'oudfte der fteden van Kreten was,

en altijt de bede mannen der Kreters

voortbraght.

strab. Lyktos wert ten gronde en onverziens
pol

J'
b

- door de Knofers verwoeft : want als de

Lykters, met alle man , te velde tegen

den vyant getogen waren , namen de

Knojfers , des verwittigheit , Lyttos,

van hulpelingen ontbloot , in, en zon-

den kinderen en vrouwen nu Knoffos.

Toen ftaken zy de ftad in brant, en ver-

W oeftenze,en woeden tegen de zelve op

allerhande wijze , en togen daer na

weerom.

Hoede Lykters kolonieren der La-

cedemoners gezworen zijn , verhaelt

Flutarchus.

Diodoor verhaelt ook eenige andere

dingen nopende de Lyters en Knojfers,

die tegen eikanderen oorloghden-

cherro- cherronefus was de zeehaven of de
nefus. fcheeps-timmcrwerf van Lyktos : daer

ineen Tempel van Britomartis ftont.

Cherronefus was onder de kriftenen

een bildom , en vierde in orde.

Mr«ne. Mycene wert door koning Aga-
Vellc

* memnon geftight : want decs, door on-

weer op Kreta vervallen, (lichte aldaer

drie fteden , CMycene , Tegen en Perga-

mum of Fergamea ; de twee eerde na

den naem van zijn vaderlant : en een

ter gedagtenis van zijne ziege.

Naxos. De ftad T^axos fchijnt alzoo na Na-
zus, zoon van Apollo en Akakallis,

dochter van <JM.inos , genoemt te zijn.

Naxos was by de ouden , van wege
den (lijp of wetfteen , beroemt : want
de flijpfteen , die omtrent Naxos viel

,

wert geoordeelt alle andere flijpfteenen

tovertreften. .

Oaxus lagh niet verre van de ftad E- Qaxi,

leuthera , en was alzo na Oaxus , zoon
van Akakallis genoemt : of na Oaxes,

zoon van Apollo en Anthilene, de (lich-

ter der ftad , of na Oaxes , een vliet van
Kreta.

Herodoot gedenkt ook de ftad Oaxus,

daer hy zeidt : Oaxus, eenjtadvan Kre-

ten , in de welke Etearchus regeer-

de.

Oaxus wort anders, na de rivierc Oa-

xes, de ftad Oaxïa by Varro genoemt.

De Poëet Virgilius gedenkt ook, in

zijne eerfteHerderskout,den vliet Oaxes

van Krete , en noemt dien den fncllen

Oaxes.

Clerus was voor by Hierapytne,o^ een
01eri

verheven oort, gelegen.

Aldaer wert Minerva , na die ftad

Oleria Minerva gebynaemt, geè'ert : ge-

lijk ook haer feeft Oleria, geheten was.

Ortelius hout Olerus en Elyrus voor
een en dezelve ftad.

Olus (en niet Olulu of Olyffa , ge- oius.

lijk eenigen t'onrecht by Ptolemeus en

Strabo lezen)was ecne ftad,op de noord-

zijde des eüants gelegen.

In Olus ftont het beelt van Britomar-

tis.

By Olus lagh een ftad Fan , die bei-

de by Scylax gedaght werden.

Fannona wort onder de Middellant- PaDnc

fche fteden by Ftolemeus gerekent.

Panormus wort ook by Ftolemeus en fanor-

Plinius gedaght : enby Ftolemeus on-
n1ui '

der de fteden van het Noorder gedeelte

gerekent : 't welke nu, volgens Belet»

,

Vouli/meni zou genoemt zijn.

Pergamea , by den Poëet Virgilius en j^f
by Flutarchus , wort by andere , als

Velleius, Plinius en Servitts, Fergamum
genoemt.

Eneas , zoon van Anchifes , doorvirgil.

onweer op Krete vervallen , heeft , na j*
neli

zijn vertrek uit het verwoeft Trojen,

deze ftad geftight, en de zelve, na de ftad

Fergamum in Troje , Fergamum, en de

plaetfe Troje doen noemen.

Andere willen, dat de ftad door de

gevangene Trojanen, die uit Agammem-
nos vloot aldaer vervallen waren , zou

gefticht zijn. Doch zoo men Velleius ge-

loven mag, zou Agamemnon, ook door

onweer op Krete vervallen , Fergamum

geftight hebben.

Te Fergamum, zoo Plutarchus vcr-

haclt,

'lib.j.
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haelt, zou Lykurgus aen dengemenen

wegh begraven zijn.

De ftad Pheftos of Fe/los., alzoo by

Strabo , Diodoor en Stephanus genoemt,

wert geftight door Fefios , zoon van

Rhopalus , zoon van Herkules, volgens

Stephanus : hoewel Diodoor Minos tot

ftichter der ftad maekt : maer Strabo

noemt Minos veel meer een bevolker,

als ftichter der ftad.

Diodoor ftelt Fefios aen de zee , na

't zuide: Strabo twintigh ftadien van

zee, en zeftigh van de ftad Gortyne.

Fefios, met Rhytium,ftont onder Gor~
'

tyne : want de vluchtelingen of ballin-

gen der Gortyners , zoo Tolybius

fchrijft , namen de haven dec Feftiers

in.

Eindelijk hebbende Gortyners Fe-

fios verdelght , en, na het verdelgen, de

gehele lantftreke ingenomen.

Te Fefios wiert LatonaPhytiatom 't ver-

anderen van de maegt Galatea in eenen

jongelingh,door haer geëert en gedient

,

en haer feeft Ekdijia genoemt : want

aldus fchrijft zeker Griekfche fchrijver

Antoninus Liberalis: de Feftiers gedenken

mch aen deze verandering , en offerden

aen Latona Phytia , die aen het meisken

eene mannelijkheit deed groeien : en

wemden 'tfeeft Ekdyfia , om dat de

tnaeght haer hooftdekzel aftrok.

Maer de veranderinghvanfexe, die

deze fchrijver zeit, aldaeraen Galatea

gefchiet te zijn, duit en brengt Ovidius
op eene Kretenfer maeghr Jfis , dochter

van Ligdus en Theletufa.

In Feftus was ook een kapel van Fe-

rms , Scotia, opgerechr.

i. De Fejliers werden ook gezeit alle

de Kreters,in het zeggen van boerterijen

en belagghelijke dingen, t'overtreffen
$

dewijl zy daer in van kints been af ge-

oefent werden , waer door eenigen dik-

wils iet aertighs wiften te uitten.

Van deze ftad was de dichter Epime-

tiidos geboortigh : hoewel Laërtius

zijne geboorte de ftad Knojfus toe-

fchrijft.

Minoa wort by Ptolemeus opd e

Noort-zijde des eilants geftelt , enook
by Strabo en Plinius gedaght.

5t

h

e

*
;n

Phare was een ftad vanKreten,en een

Mili'js.' kolonie van Phare 'm Mejfenie.

Miletus was een oudeüad van Kre-
ten, en wort by Homeer, Paufanias,

20
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Strabo en Plinius gedaght : van waer

de Kretenfers eene kolonye na Jonie

overvoerden, onder gelei van Sarpe-

don , zoon van lupijn , volgens fchrij»

ven van Strabo , en aldaer eene ftad

Miletus (lichten, van een zelven name,

met de ftad Miletus op Kreten : hoe-

wel Ovidius , Paufanias , Apollodorus ,

Antoninus Liberalis , Miletus, zoon van

Euxantius , tot geleider der Kretenfer.

kolonieren en ftichter der ftad Miletus

van )onie maken. Want als Minos uit

drift Euxantius gewelt aen deed,trad die

des nachts te fcheep, door raet van Sar*

pedon, en vluchte na Karia,cn nam,na hy

aldaer eene ftad Miletus gefticht had,

Pidythea tenwijve.

De ftad Phalafarna was alzoo naze-.Plwfa-

keren Phalafarnes genoemt. Strabo ftelt
farna "

Phalafarna aen d'uitterfte wefter-hoek

van Kreta. Ptolemeus, Plinius en Polybius

gedenken ook de ftad Phalafarna.

Aldaer ftont een kapel van Diana Dik-

tynne. Aldus fchrijft de Griekfche

dichter Dicearchus : Men zeit op Krete

eenftad Phalafarna zy, gelegen na zonnen

ondergang , die een befloten haven en tem-

pel van Diana heeft : en de goddin "toort

Diktynne genoemt.

phenicus wort by Stephanus een ftad Phem

van Krete, enby Ptolemus, een haven
cus '

en heet nu Fenichia.

PK

Miu.

genoemt

,

Phenix wort alzoo by Ptolemeus, en *?™~
-

by Strabo , Phenix van Lampeus ge- pheiiix.

noemt, die het by den ifihmus aen de

zuider zee ten Zuide ftelt : gelijk ook
Ptolemeus het op de Zuid-zijde des ei-

lants plaetft.

By den Euangelift Lukas wort ook Aflor.

Phenix gedaght,en een haven van Krete c - 2 ?-

genaemt , ziende na 't zuide , en na
v '

't Noordwefte toe. Niger wil dat Phenix

nu Niqueta , en Bautrand Nichita ge-

noemt wort , die het vijfduizent fchre-

dentenooften van Sfachia endertigh

duizent ten zuide van Cydonia ftelt, aen

den voet van de bergen.

Hoewel eenige andere willen , dat

Phenix een dorp zjr, nu Penice geheten,

achtien duizent fchreden van Nichita ,

na 't Weften gelegen.

Phenix was onder de Kriftenen de

zetel vaneen bifdom, en wort in den
tweden Kerken- raet van Nycene, een

biflehop , met name Leo , gedaght.

Polyren of Polyrrhena , alzóo by Ste- p iyicn.

phanus
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Wefus.

Strab.

Athen.

Prefus.

Stc-

phan.

Rhau-

kw.

'JElian.

Hiftor.

Anim.

Rhy-
tium.

JElian.

phamis , en by Ptoiemeus Polyrhenia en

by Plinius Polyrrhenium genoemt wort,

van beide laetfte fchrijvers , onder de

Middelantfche fteden gerekent.

Strabo fteit de Polyrrheniers na 't We-
fte , en ontrent dertigh ftadien van de

zee, en maekt hen gebuuren der Cy-

dionaten of inwoonders der ftad Cydon.

Aldaer was een kapel van Diana Dik-

tynne. Polyrrhenium was eigentlijke eene

plaetfe, daer de Kreters acn de goden

offerhande deden.

De Polyrrheniers worden ook by Po-

lybius, Scylax en Hefychius gedaght.

Prefus (en niet Prafus , gelijk eeni-

gen t'onrecht by Strabo lezen) laghtuf-

Ichen d'uithoek Samonium en cherrone-

fus , en wert door de Hierapytners ver-

delgt. Den Eteokreters, dieaen de Zuid-

zijde des eilants woonden , behoorde de

ftad Prefus toe, en aldaer ftont een tem-

pel van den Dykteefchen lupijn.

De Prefiers deden offerhande met

een zwijn , welke flachtoffer by hen

een voorofferhande genoemt wiert.

Dicht by Prefos lagh de ftad Stele.

Prefus was een andere ftad van

Kreten.

Rhaukos was een ftad, in het hertje

of middelant van Kreten gelegen , en

wiert door de vluchtclingen,die uit hun
vaderlant door de byen gedreven wa-
ren , gefticht : want een zwerm van

byen, Chalkoides genoemt, was, door

drift van zekeren geeft ofgod , op dit

cilant gckomen,die de inwoonders.mct

het fteken van hare angels, zeer fel en

bitter geplaeght hadden : waer over die

uit hun vaderlant opftonden , en na

eenen anderen oort weken , daer zy eene

ftad geftight, en, uit liefde van hunne
geboorte-ftad,i?&.j«jb.f genoemt hadden.

Goltz,ius gedenkt deze ftad,uitecn op-

fchrift van een aeloude penning.

Rhytium was , volgens Plinius , een

middelantfehe ftad van Kreta , en be-

hoorde, beneffens Pbejlus , onder de ftad

Gortyne.

Men zeit de Rhytiers door de grote

meenighte van het ongedierte, duizent

voeten , die op hen quamen, t'eener tij-

den uit hun vaderlant geweken wa-
ren.

Veel meer andere oude fteden van
Krete werden,by verfcheidc oude fchrij-

vers, flechts by name gedaght , zonder

VirR

d'eigentlijke plaetfe , daer zy lagen
,

aen te wijzen: als Dragmus , Drauca,

Dulopolis , Giamia , Hippoccronium, Hy^
dramia, Hyrtakus, Hyjfoe , llattia t lnd-

chorium , Iftrus , Lafus Oliarathuft

,

Lijfa of Lijfius, nu Fiouijfi, Pantoma-

trimn^ Phalanna, Phalannea, Pecila-

fium, Pfychiüm , Pylorus , Rhamnus,

Rithymnia, nu Retimo , Rhiz>?nia , Stre-

nus , Tamis , farba y
Tirefia.

De gröotfte en dooduchtighfte oude

fteden waren, volgens Strabo , Knof-

fus , Gortyne en Cydonia. Solintts

voeght'er Therapne en Scylletium by ,
Zi«

aen welker vijf hy zeidt, dat de heer-^Jf.

fchappye des eilants ftont.

Alle deze aeloude fteden zijn al over

lang , en zedert vele eeuwen, ofdoor de

rampen des oorloghs en tijts , of door

aertbevingén , daet het eilant Kandieh
onderwarigh aen is, vergaen.

Van al d'oudc of hondert fteden van
s
"l

Kreten , zijn namaéls vieren twintigh

overgebleven , en daer na flechts twee,

als KnoJJus en Hierpytva: hoewel Plinius

fchrijft , dat'er by zijnen tijt noch zeftigh

waren. Namaels, ten tijde der Vene-
tianen, en ook nu nöth onder de Tur-

ken , zijn de voornaemfte fteden des'ei-

lants, tot een getale van vier gebragt : als

Kandia, de hooftftad, Kanea, Retinto

en Sitia, die alle aen de Nootd- zijde

des eilants , alwaer het zelve open of

zonder befchut van rotfen is , gelegen

zijn.

Deze vier fteden hebben ieder een ge-

gebiet of lantftreke onder haer , Terri-

torio of Contrade by de Venetianen op

't Italiaenfch genoemt .- in welke vier

lantftreken negen hondert en zes en

negentigh dorpen, gehuchten of hoeven

leggen , cafalt op 't Italiaenfch geheten.

Behalve de vier fteden voornoemt

waren in de vier lantftreken , ten tijde

der Venetianen , vijftien burghten of

kafteelen , of bemuurde ftedekens,

Cafielli op 't Italiaenfch genoemt , op

heuvelen of hoogten gebouw t; zeven te

landewaerts in , en acht acn de zeekant.

Aen de Noord- zijde lagen Caftel ofka-

fteel Chiefamo , Apricoruo, Miliapotatno,

Mirabel, Sfacchia, Santa Marino : aen

de Zuid- zijde, Selino , en Belvedère. Te

landewaerts in , ten Zuide van de

hooftftad Kandia, Pcdiada, Malvefia,

Temene, Sc c. en meer andere.

Stad
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K R E T A nu KANDIA.

Stad Kandia*

ioy

P\Eftad Kandia, of Candida, is al-

*-** zoo by de Venetianen en Italia-

nen, na het eilant, met een zelven name,

genoemt. Zy is de hooft en voornaero-

fte en vafte ftad des eilants van Kan-

dia, of koningrijk van Kandia, en wort

ook by de Neerduitfchen , Kandia en

Kandien, en by de Franfchen K&ndie 5

maer in de gemene Griekfche lanttale

Kafiro, dat is , kafteei, en in letter

f Griek fch
* Chandax , dat is, Fojfa of

«• gracht ,
geheten.

Kenigeu houden dcttzd Kandia voor

die aeloude ftad, welke by Plinius

CMatium , en by Ptolomeus Matalia
,

, en by Siabo Metalon, of Matalon, of

anders Martdon
,
genoemt wert. Daer

nochtans Ptolomeus Matalia op de

Zuid-zijde des eilants ftel'ti en Sirabo

maekt Metalm tot fcheeps-timmerwerf

van d'aelonde ftad Gortyne , die op eene

vlakte, volgens den zelve Strabo, en

aen de reviere Letheus , lagh.

De ftad Kandia leit aen zee , en

op den Noorder oever des eilants, vijf

en dertigh ïtaliaenfche mijlen ten

Oofte van de ftad Retimo , en ontrent

veertigh ten Wefte van Spina Longa^

op eene zeer ruime en wel bebouwde
vlakte van twalef mijlen , die aen de

voeten van bergen eindight , en na by

den bctgh Idea.

De ftad Kandia beftaet uit twcefte-

den , uit eene oude , die kleinder is , en

uit eene nieuwe, die veel grootcr en

frai'er is. D'oude en nieuwe ftad be-

grijpt, in haren omtrek, ontrent drie

ïtaliaenfche mijlen, en heeft een ron-

de geftaltc, of een halve ronde geftal-

te, aen de lantzïjde.

Zy is aen de lantzijde ten Wefte,

Zuiden en Oofte , met zeven bolwer-

ken of rondelen , Boloardo op lta-

liaenfch genoemt, gefterkt , en met die-

pe grachten , in de rotfe zelve gehou-

fting lagh, Forte di S. Dimitri genoemt

:

dan Boloardo di Gefu , daerna Boloardo di*

Martinengo: daerna Boloardo di Betelcm

GÏBethlehem: daerna Boloardo di Pani-

gra: en eindelijk lag aen den zeekant ten

wefte , Boloardo di S. Spiriti , anders

Boloardo di S. Andrea gencten,

Aen de uiterfte Noord- ooft hoek
der ftadt leit in zee, voor de haven,
tot haar befcherming, een zeer fterk

kafteei, Cajlel di Candia, dat is, ka-

fteei van Kandia , by de Venetianen ge-

noemt. Het wort rontom met de zee

befpoelt , en door een ftene hooft ,,

Molo by de Italiaenen genoemt , aen

de ftadt gehecht. Dit is een zeer groot

gevaerte,en met zeer groote ftenen diep

uit zee opgehaelt , en wen met eene

zeer hooge muur, aen den zeekant,

befchermt. Het ftrekr langs hene be-

noorde de haven, en is /oo lang als

de haven , en verfchaft eene zeer vei-

lige en bequame reede of legh-plaet-

fe, om de fchepen en galeyen, bin-

nen de haven , tegen ftorm en on-

weer , en het gewelt -der zeebaren , te

bcfchermen.

De haven leit ten Zuide of Zuid- wefte

achter het kafteei en ftene hooft voor-

noemt, die wel daer door zeerveiligh

gemaekt wort ; maer is fmal , en.daer in

niet meer als vijfentwintigh of dertigh

galeyen leggen konnen.Zy heeft daer en
boven een nauw gat ofmont , om daer

met fchepen in te komen. Van de reede*

na de haven toe, wort het allengs on-

dieper. In den mont der haven is het niet

meer als drie vadem diep : en recht in

het gat heeft men fchaers veertien voe-

ten waters. Maer aen de zijde van het

hooft is het diepfte water. Dees haven

isiaietbequaemdan voor fchepen, die

twalef, dertien en veertien voeten diep

wen, omringt.

Het eerfte bolwerk of Boloardo, aen

den zeekant , by de haven , was by de

Venetianen Boloardo da Sabioneira ofSa-

bionara , dat is , bolwerk van Sabionara,

geheten: daerna volgen Boloardo Vitiri

:

daer by dicht onder de. ftadt een ve?

gaen.

Dicht aen de haven leit eene ruime

fcheeps-timmerwerf, bequaem tot het

bouwen van galeyen en andere fche-

pen , die twalef overwelfde fcheeps-

huizen ofgebouwen heeft , om in ieder

eene galeye te bergen.

De ftad Kandia had , ten tijde det

Venetiaenen , vier poorten. De poort

T> d aen



aan de ooft zijJe , was toen , na cene

kapel dicht daer by , de poort van S.Jo

ris geheten.

De poort, aen de weft zijde,was Ptndo-

Kratera , en anders Panigra, geheten.

De poort, dier door men ten noor-

den uit de ftad, na het kafteel, langs de

Mjeljeoffteenen hooft ging, was Porta

del Molo , dat is , poorte van de Moe-

ite genoemt.

Na 't wefte was noch een andere

kleine poorte, en, om haer kleinte,

Portella , dat is , poorte , geheten.

Aen den zeekant , van het kafteel af,

tot aen het bolwerk van £. Sprito , had
men gene bolwerken : maer de ftad lagh

aldaerfleghs met eene fterkemuur be-

fchermt, hoewel die, ten tijde des lae-

ften beleghs, met verfcheide reduiten

en veftingen verfterkt was.

De meefte huizen der ftad zijn laegh

en fmal : behalve eenige weinige , die

weleer Venetiaenfche overheden, en
edelen toequamen, entenhooghfte uit

'twee ofdrie verdiepen beftacn : daer alle

d'andêre flechts van eene verdieping

zijn: hoewel alle van ftenen gebouwt: en

niet met fpttfe daken , gelijk hier te lan-

de : mier boven met ope vloeren ofacr-

de platten bedekt : waer op dz inwoon-

ders,inzonderheit des nachts,om Je hit-

te, onder den bloten hemel flapen. Zoo-

danige vloeren zijn ontrent een voet

dik , en beftaen uit geftote en inge-

ftampte fchelpen of hoorens.

De meefte ftraten zijn breet en

recht : de markt ruim en wijt : wel-

ker midden byna een gewelf van een

hoogh werk beflaet. Daer nefFens ftaet

de tempel of kerke van S. Mark : met

prachtige huizen , eertijts de woonfte-

den der Venetianfche ovethcden.

De ftad was, onder de Venetianen,

met acht grote kerken, van de Latijnen,

verrijkt. Maer boven alle munte in

grote, en pracht van bouwerk , de

kerke van S. Frxnftsko uit : daer nef-

fenseen gtooxsMinrebroeders kloofter

ftonr,
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ftont , beide geftightdoor Paus Alexan-

der de vijfde , die van Kandia geboor-

tigh was.

Naeft deze ftaet de kerke der Augu-

fijnen, die aen dea Zalighmaker ge-

wijdt, en een ruim en prachtigh ge-

bouw was. Dicht daer by fta-en de

kerken van S. Mark, Paulus , Joris,

Maria en Katbarina . die alle uitfte-

kent fraei gcbouwt zijn.

Over de kerke van Maria had ze-

ker Venetiaen , uit raetsheerlijke orde,

niet den tijtel van Abt , hetgezagh, en

wiert gemeenlijk d'Abtdct Borgonjers

genoemt : welken tijtel de hertogen van

Borgonje gegeven hadden , die ook deze

kerke , en een gafthuis daer neffens , ten

diende der genen , die uit het Wefte ter

beevaert, na het heilige grafreisden ,

gefticht , en met rijke inlcomfte, uit

hunne eige beurze, begiftight hadden

:

doch het gafthuis was al voor hondert

jaren verhietight.

Het opzight van S. Katharinx kerke

ftont aen eenige geeftelijke dochters,

uit Venetiaenfchen en raetsheerlijken

geflaghte, welke een kloofter,dicht daer

by, bewoonden, en na de Roomfche
wijze leerden , en kerkendienft deden.

Des jaers vijftien hondert acht en

negentigh , wert 'er opltads onkofte

,

tot bewijs van dankbaerheit aen Gode

,

voor het ophouden der pefte, een acht-

kantige kerke gebouwt, en aen S.Ro-

chus tocgewijc.

Daer is ook eene kerke van zeer

fchoon en aeloud werk , en aen

Sint Titus , leerling van den Apoftel

Faultti
,
gewijdt : die d'eerfte in de ftad

Üortyna , eertijts het koningshof van
Kreta , door den zelven tot Bifichop in

geftelt was , en de Kretenfer kerke gere-

geert heeft. Men zeidt het lichaem van

dezen Titus onder het groot altaer in de-

ze kerke begraven leit } en eertijts eer-

biedelijk bewaert,en by allen , zoo La-
tijnen als Grieken , in de hooghfte eer-

waerdigheit gehouden wiert.

Neffens de kerke van S. Titus ftaet

een uitftekend en oud Aertsbiflchop-

211

lijk palcis, weleer dewoonftedevan
den MeUofolttaen van Kandia,

Behalve deLatijnfche kerken waren-

'er, ten tijde der Venetiaenen, ook ver-

fcheide Griekfche kerken , doch klein

en Hecht , en alleenlijk met planken

ruigh opgehaelt.

Deeze koninglijke ftad , welke al

over lang eene kolonye der Venetia-

nen was , quam wonderlijker wijze,

van tijt tottijt, door eenige huisgezin-

nen van Venetiacnfche edelen en ook
van gemene luiden, aen te groeijen , die

door den Venetiaenfchen raet na dit

eilant , om de Grieken in toom te hou-
den , afgezonden waren.

Wanneer de Turken verfcheide aen-

vallcn en ftormen op de veftingen van
Kandia, en op de buiten-werken in het

laetfte belegh gedaen hadden ; (hoewel

vruchteloos en vergeefs
, ) en de ftad

met gewelt niet zagen te veroveren

,

bouwden zy ontrent twee Italiaenfche

mijlen van de ftad Kandia , een nieuwe
vefting, welke zy, ten fpijt der Vc-
netianen , op Turkfch Enandia , dat is

,

tegen over Kandia, noemden, en met een

getal van zes hondert man bezetten

,

om den Venetianen van oud Kandia,

het uit en intrekken te beletten : ge-

lijk ook de Turken van nieuw Kandia ,

bywijle op de buiten werken van oud
Kandia vielen, hoewel doorgaens met
groot verliesvan volk.

Het gebiet der ftad Kandia begreep

,

ten tijde der Venetianen , acht bemuur-
de ftedefcens ofkaftelen : als Malvicijn ,

Temen, Caftronovo, Prietijfa, katteel

van Bonifacius, Belvedère, Priada, en

Mirabel. Daer en boven ftonden onder

het gebiet van deze ftad vier hondert zes

envijftigh kiene Kafalia , dat zijn vlek-

ken of dorpen : want aldus noemen
dTtalianen, na den voorgang der Grie-

ken , vlekken en dorpen : welk woort

Cafalia uit hetLatijnfchenltaliaenfch

woort Cafa gefmeet is. .

Kandia was ten tijden der Venetianen

een aertsbiffchoppelijke ftad, en had

negen bifdommen onder haer.

Kjinea.

TO En duitfche mijle bewefte Capo Me-
'-^leca, en tien bewefte Retimo, en

twee en twintigh offlec hts vijftien, vol-

gens andere, bewefte de ftad Kandia
,

leit op den Noorder oever der zee de

ftad Kanea , alzoo by Grieken en Ita-

Vd z üa-
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lianen , en by de Franfche Kane gehe-

ten : Kanea wort voor die ftad gehou-

den , welke by de oude Grieken en Ro-

meinen Cydonia of Cydon geheten was

,

na Cydon, zoon van Apollo.

De ftad Kanea is in 't vierkant ge-

bouwt, en wel gefterkt , en een van

de vier voornaemfte ftcdendes eilants.

De ftad Kanea heeft gene bequame
haven , als voor fchepen , die niet

meer als twaelf , dertien en veertien

voeten diep gaen : alwaer die aen den

wal , op een tamelijken gront , doch die

niet al te fchoon is , leggen : gelijk ook
gelade fcheepen , van wege de klippen

,

niet bequamelijk in de haven kunnen

komen. Maer even beweften de ha-

ven leggen eenige klippen , daer de

ichecpen achter ten anker kunnen ko-

men : hoewel die ook aen de zuid en

ooftzijde van zeker kleeneilantT«r/«-

ru of Turulury , een vierendeel mijls

van de ftad gelegen , daer eene goede
reede is , ten anker kunnen zetten.

Over de ftad en inwoondets ge-

bood , ten tijde der Venetianen , een

opperhooft , met den titel van Retto-

re, dat is, beftierder: en neftens hem
ook een Yenctiaenfche edelman , als

Sekretaris, met gelijke ftemengezagh.

De lantftreke , of het gebiet der

ftad , wert by de Italianen il Territori

di Kandia geheten , en is een van de

grootfte delen des eilants van Kandia.

Het kit allermeeft na 't Wefte uitge-

ftrekt, en paelt ten oofte aen de lant-

ftreke van Retimo, en wert ten Noor-
den met de Kandifcke zee , en ten Wefte

en Zuide met de Afrikaenfche , of

CMare di Barbaria befpoelt.

Kanea is eene biffchoppelijke ftad

,

en ftaet onder het aertsbifdom der ftad

Kandia.

De ftad of lantftreke Kanea heeft on-

der haer gebiet vijf bemuurde ftedekens,

als Apikorno , chijfamo, Selino, S.7{i'

chtta, en Sfachia, en twee hondert*

en vier en veertigh Cafalia of vlekken.

Wan-
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Wanneer de Turken op het jaer zes-

tien hondert vijf en veertigh , onder

beJeit van hunne veltheer Schilntar,mct

een ontallijke menighte van mcnfchen,

zoo voeckneehten als ruiters, enzee-

volk en alle krijgstoeftel , in galeafien

,

galeyen ,- faiken en karmufalen, van

Navarino, in Morea gelegen , afgefte-

ken , en aen het eilant Kandia gelant

waren, beftonden die eerft een aenvang

van het plegen van hunne vyantfchap

te maken , met het innemen van het ka-

fteel S. Theodoro , dat de Venetianen , op
het jaer 1630, weer innamen. Daerna
floegen zy hun leger , fterk over de tach-

entigh dnizent man voor deze vefting

van Kanen ter neer : vvaer in kort te vore

het Venetiaenfche opperhooft derftad

Kandia , onder beleit van de krijgs-

overfte Angzlio en Juftiniano eene be-

bezetting van duizent koppen gelukke-

lijkmet een fïingerfiagh geworpen had.

Waer over tien Beys , die met hare

en vele andere galyen , het zelve niet

belet hadden , door bevel van den

Turkfchen veltheer, onthooft wierden.

Hier op zette de gehele Turkfche

vloot , op de haven van Kanea aen

,

die ook des volgenden daeghs, na een

langen fchipftrijt, met het inbrantfte-

ken van verfcheide Venetiaenfche ga-

lyen , ingenomen wiert : gelijk ook ze-

ven en twintigh Turkfche galeyen in

den gront geboort wierden.

De Turken te lande befchooten ook
de vefting van Kanea , uit grof ge-

fchut en vuurmortieren, geweldigh , en

wenden alle mogelijke vlijt aen , om
die te veroveren. Zy vulden de grach-

ten rontom de ftad met wol-zakken

,

tot boven toe , en liepen daer over op de

muuren ten ftorm 5 hoewelze t'elkens

met groot verlies afgeflagen wierden.

De Turken wierpen, niet tegenftaen-

de het fterk tegen weer bieden der be-

legerden , een hoge wal aen de grach-

ten op : waer van zy over den muur
in de ftad konden zien. Waer door de
belegerden , na het uitftaen van zeven
ftormen, en tweebreflèn, (waer door
ook by na al de krijgsbevelhebbers en
foldaten merendeels gefneuvelt, en de
overigen gevvont waren

,
) als ook door

mangel van krijgstuigh , en hope van
ontzet , befloten zich met verdragh.

den twee en twintighften van Herfft-

maent aen de Turken over te geven $

mits de overige bezetting op drie ga-

leyen en twee fchepen met vliegende

vaendels, brandende lonten , en (ken-

de trom , na de haven van Suda zou
overgebraght worden.

De Turken vonden in de veftingh

vijf hondert ftukken gelchuts , en hout
tot het bouwen van dertigh galeyen,

ook eenige gemaekte galeyen. Maer
hadden daer en tegen , in den tijt van
vier en vijftigh dagen , zoo lang het

beleg geduurt had, ontrent de vieren

veertigh duizent zielen , zoo door de

peft, als in het vechten tegen den Ve-
netianen, verloren.

De Turkfche veltheer liet al wat aen

de vefting Kanea befchadight was,

weer op maeken , en de plaetze noch
meer verfterken , met 't inleggen van
eene krijgsbezetting van tien duizent

mannen, onder Ufaium oiHufaum Bajfa.

Hier op ftak hy met d'oorloghs vloot

weer na Konftantinopolen over , na hy
ook de veroverde vefting van S. Theo-

doro met volk en allerley voorraet

van krijgstuigh verzien had.

Des volgenden jaers zeftien hondert

zes en veertigh , beftonden de Vene-

tianen eenen aenflagh op de veftingh

Kanea te doen, en befchoten 4e zelve

van twee bateryenj maer moften die,

door het fterk tegenweer der belegerde

Turken , weer verlaten en vertrekken.

Stad ^timo.

T"> E ftad Retimooi Rhetimo, alzoo
*-"' by de Venetianen en andere Ita-

lianen geheten, wiert anders by ouds

van de Grieken * Rhithymnia off Rhi-

tymna genoemt.

De ftad Reiïmo wott alzoo van de

Venetianen en Italianen, en in dcge-

genoemt,mene Griekfche lanttale

maer anders in het letter Griekfch Ry-

timni : het welk een gebroken naern

van Rhïthymnia of Rhitymna fchijntte

zijn : want men wil , dat alzoo d'oude

Grieken en Latijnen deze ftad Retimo

genoemt hebben : gelijk ook Ptokmeus

V d 3 de
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de ftad Rhitymna aen de Noordt-zijdc

des cilants ftelt.

Retimo lcit veertigh Iraliaenfche

mijlen van de üadKanea, na 'tOofte,

en drie en vijftigh ten Zuid-weften van
Kandia , tuflehen beide.

Op eene kleene uitftekende hoek , als

een klip of roife, die niet zeerhoogh
is, en in zee fchiet, ftaet een kafteel

tot groote fterkte der ftad , die achter

het zelve in de hooghte leit.

Retimo is een weinigh kleindcr

,

als Kanea , maer zeer fterk , en was
ook , ten tijde der Vcnctianen , volkrijk

bewoont. Zy heeft eenen haven , hoe-
wel niet zeer ruim , en niet bequaem
als voor barken en kleine fchepen.

Beoofte het kafteel kunnen de fche-

pen op twalef en veertien vadem zet-

ten. Het is langs de kuft over al zant-

gront, en goet ankeren voor fchepen,
tot aen Milopotamo toe.

Retimo wert onder de Venetianen

,

op een zelve wijze beftiert, als Ka~

*es
t en was een biffchoplijkc ftad , en

ftond onder het aertsbifdom der ftad
Kandia.

De onderhorige lantftrekc of het
gebict der ftad Retimo wiert , by de Ve-
netianen , in een zeiven zin ,il Territo-
rio di Retimo geheten : zy is beoofte
de Iantftreke van Kanea , en bewefte
de Iantftreke van de ftad Kandia , en
tuflehen de Zuider en Noorder oevec
des eilants gelegen , en had toen on-
der haer, op den oever aen de Noord-
zijde , eene bemuurde ftad of kafteel

Mylopotamo
, oïMilafotimo : beneffens

twee hondert kleine Kafalu, of dor-
pen.

De ftad Retimo wert des jaers zeftien

hondert zes en veertigh , den dettigh-

ften van Winterrtfaenr, door de Tur-
ken verovert. Het welk voornamelijk
ontftont, door het ontfteken van eene
mijne, die,'de Turken deden /pringen:

waer door het opperhooft der ftad

Bonvi/ï, zoodanigh van hert en moet
''

ba-
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bezweek , dat hy in de ftad met de

krijgs-bezetting na het kafteel de

hertret nam , en de Turken de ftad ten

befte gaf, die hen alle ter neder hieu-

wen , en over de hondert ftukken ge-

fchuts, beneftens veel lijfen krijgsvoor-

raet , bequamen. Die van het kafteel

ftonden noch drie ftormen uit , maer

gaven zich eindelijk , uit oorzakc de
kafteel-vooght Mindotto gewont was,
met verdragh over: hoe wel dat niet

volkomen onderhouden wiert. Want
over de twee hondert wierden in d'eer-

fte hitte , door de Turken , ter neer ge-

houwen , en andere tot den hemde toe

uitgeplondert.

Stad Sim of Setia,

rXEftad-y/ta*, nüby de Grieken, en

^-*Setia by de Italianen , en by de

ouden, s\iFlinifts,Ptolemetts y enSte-

fhdnus , Citeam geheten , leit op de

Noord-zijde, aen het Ooft-eind des

cilants , aeneene golfofbacy , van een

zelve name, niet verre beweftededrie

eilandekens ofklippen , Jatiitzari ge-

noemt , en tachtigh Italiaenfche mylen
ten Oofte van de ftad Kandia. , op een

lange ftroke lants, die in zee fchiet , en

merendeels met de zee omringt wort.

Sïtia heeft gene haven , maer flechts

eene Spiacd/ia, dat is, eene openbare

reede : daer de fchepen niet veiligh

leggen , ter oorzake van het gewone-
lijk waien der Noordc winden, aen

dien oort

Sitia was, ten tijde der Venetiancn,

eene biflchoppelijke ftad , en ftondt on-

der het aertsbifdom van Kandia.

In de lantftreke van Sitia, ilTerri-

torio diSetia bydeltaliaenengenaemt,

leit een ftedeken Hierapetra , oiCera-

ir*
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petra , die door de reviere Mirto van de ten

,

Janrftrckc van Kandia gefcheiden wort, ncn ,

en is zeer bergachtigh , beneffens ze-

ventigh kleindcr Cafalia of gehuch-

daer over, ten tijde der Venetia-

een opperhooft, met den tytel

van Rettore, gebood.

Caftel üfMirabel.

ZEs of zeven Italiaenfchemylen ten

Zuid-oofte van Porto en Fortezza

dt Spina Longa, leit op een uithoek

aen zee , en op een hooge rotfe of klip,

een bemuurde vefting, Ca/tel Mirabel

geheten, die uit verfcheide vierkante

fterkten ofveilingen beftaet.Bcneden,of

in het afgaen van de rotfe,ftaen verfchei-

de huizen, alseenSorgoofvoorftad.

Ten Noord-oofte van Caftel Mira-

bel, leggen twee klippen in zee, Sco-

gü di S. Antonio genaemt : op welker

een, de nacfte aen Caflel Mirabel, een

huis in het midden ftaet : mier die

meerder na 't Nootde leit , is onbe-

woont. Op de zelve ftreke leit op de

kult van het eilant Kandia , een haven
Porto S. Nicolo geheten.

Een weinigh ten Zuide van Mira-
bel , te lantwaert in , is een lago of
meir. £en Iraliacnfche mijle of twee,
beoofte Mirabel, leit eenc plaetfe aen

(trant , Colachi geheten : daer na volght

Armiro. Al de huizen van Ca/lel Mira-
bel 2ijn zeer flecht gebouwt , en met
weinigh ofgeen huisraet geftoffeert , en

worden nu, gelijk ook ten tijden der Ve-
netianen , meerendeels by Grieken be-

woont : die zich, met den lantbouw en

viffchery en andere flaeffche arbeit te

doen, erneren.

Zy zijn alle boven plat of met plat-

te aerde daken, daeropdeinwoonders

zich des nachts, in de grote hitte des Zo-

mers , Om verkoeling , leggen te flaperi.

Pa-
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fyftel of Kafteel Taleofy/iro , aen de Noord
zijde des eilants gelegen.

T) Aleokaftro , dat een half gebroken
*• «Jriekfch en Latijnfch woort is,

wil op Neerduitfch zoo veel, als oud
kafteel , zeggen.

'Het leic aen de Noort-zijdc des

eilants , aen zee , drie of ontrent vier

mijlen beweften de ftad Kandia , op eenc

hooge kaep of uithoek , punta delta

Frafchia , by de Venetianen genoemt

,

of liever aen d'Ooftzyde van de zel-

ve uithoek , en heeft het eilant Stan-

dia ten Noorden tegen haer overleg-

gen.

Tuflchen dit Paleokaflro en de ftad

Kandia , heeft men vier revieren , als,

te beginnen van Paleokaflro , de rivieren

Kstrmïro , Gafi, Xeropotamo , en Gio->

firo , die alle ten Noorde in zee uit-

wateren. ,

Eenige mijlcn,tenZuid\vefte van Palé$-

kafirp , leit een hoge berg telandewaert

in , SanÏÏo Paulo , dat is , berg Sinte Patt-

/#j, genaemt , met een gebouwofhuis,

als een kluis, op den top.

Paleokaflro wort in drie delen of

wijken onderfcheiden , als in Pia&za

Alto , dat is , lage plaetze , in Piaz-

za di Mez>o , dat is , midden plaetze,

en in Piaz&o da Bajfo i dat is , lage

plaetze.

E e
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Kaftel of Kafteel 'Belveder , aen de

Zuid-zijde des eilants gelegen.

AEn de Zuid-zijde des eilants,op de

vlakte van Mejprea , dicht bencde

ofachter de bergen , die dezelve vlakte

ten Noorden befluiten , tegen over Capo

Liondo, en ten Zuide achter deftad Kan-

dia , leit op den top van eene lage rotiê,

of klippigen bergh , eene bemuurde vc-

fiing , met vierkante torens , C aftel

Belveder , op Italiaenfchgcnaemt , dat

~&zQ.zz\fib<wagezight gezeitis, ter oor-

zake van desfelfs fchoone , vermake-
lijke en luflige uitzight , over de ge-

heele vlakte van Mejfarea , tot in de

bergen , die dezelve vlakte omrin-

gen.

Beneden aen de voet der rotfe ziet-

men eenige oude gebouwen , met zes-

kante muren.

Benoorde Kaftel Belveder , Jeit meer

telandewaers in, ook op een hooghtc

of lage heuvel , Kaftel Bonifacio , en

meer na 't Noorden,ontrent in het mid-

den des eilants , Kaftel Temene , en Ka-
ftel Pediada : daer ontrent de bergh

lda gelegen is. Daer na volght Mon-
te ofbergh Giova : dan KaftelMalvejiy

en eindelijk de ftad Kandia , aen de

Noord-zijde des eilants : gelijk Kaftel

Belveder , aen de Zuid-zijde daer tegen

over gelegen is. De vlakte van Majfa-

rea , die Kaftel Belveder ten Noorden be-

fluit , is boven mate vruchtbaer.

Kaftel
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Kjftel of Kaftecl Selino , aen de Zuid-

zijde des eilants gelegen.

K Aftel Selino , of Kafteel
'

Selino t

leit aen de Zuid-zijde des eilants

,

ontrent drie of vier mijlen beooften

Capo Crio , de Zuid-wefter hoek des

eilants , en by na even verre ten

Wefte van Ponto cii Flamea. Het is op

een hoogh en klippige ftnalle ftroke

lants , die verre in zee fchiet , gebouwt,

met verfcheide on-toegangelijke rot-

fen daer rontom gelegen. Het be-

ftaet uit hoge muren , die verfcheide

fchietgaten hebben.

Ten Zuide van het Kaftecl ftacn

cenige flechtc huizen, als een burght,

of kleine Voor-ftad , Borgo by d'Italia-

nen en Vcnetianen genoemt-

Ten O ofte van Kaftello Selino leg-

gen, aen den oever der zee , verfchei-

de punten of uitftekende hoeken, die

in zee fpringen : als Mifi , de naefte aen

Caftel Selino , daer na Goni , Gar/i*

ca , Trcchalia , Sticttiara , en eindelijk

Trochalm.

Tuffchen Caftel Selino , en Capo
Crio , vloeit de riviere Stagramenta in

zee , en ten Oofte van Caftel Selino,

de riviere Vlitea.

Ee z Cbyfa-
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Cbyfimo , Spachia , Havens , Rivieren , &c.

AEn de Noord-zijde,by Capo Bufa,

een fieene-worp van ftrant , leit,

op een lage plaetfe , een kafteel of ftede-

ken , nu Chyfamo , en by ouds Cyfamum
geheten : dat voor honden jaren , vol-

gens Belon , al by na verwoed was :

waer van evenwel toen noch d'oude mu-

ren in hun geheel overgebleven waren.

Een kleine vierendeel mijls vanC/y-

famo , en ook zoo verre van den

zeekant na Kanospata , of Kapospada

toe , vindmen op eenen heuvel de

puinhopen van eeneoude ftad.

De kentekenen van muren zijn noch

overgebleven , en zulken grote me-

nightevanfraiewaterbakken , datnie-

mant zonder verwondering aenfchou-

wen kan.

De muren van de haven , die nu by

na verzant is , wijzen genoechzaem

aen , dat het by ouds een heerlijke ftad

geweeft zy.

Het wort nu van de inwoonders

Faleo Helenico Kajlro genaemt.

Aen de voet van den zeer hogen berg

Spachia. spachia of Madara geheten , kit een

ftedeken Spachia genaemt ; dat met ge-

ne muren omringt is : maer met zij-

ne huizen , die hier en daer verfpreit

ftaen , een groot vlek uitmaekt.

Aldaer was, ten tijden der Venetia-

nen , voor ontrent hondert jaren, flechts

een klein kafteel gefticht, toteentoe-

vlught voor de zeerovers , onder op-

zight van een opperhooft of kafteel-

Vooght.

d'lnwoonders van dit dorp overtref-

fen in werenfehap van oorlogh, en in

het handelen van pijlen boge,al d'an-

dere eilanders.

Het eilarit Kandicn heeft onveilige ha-
Havens.

yens ^ tot jeflelfs grote fterkte tegens

's vyants' aenvalkn. Wel hebben de be-

muutdc ftederï en kafteèlen veilige ha-

vens, als Kanea, Kandia, Setia , Vcu-

lismeni , Chyfamo , Seliwo , Spachia.

Maer behalven de havens van deze fte-

den , zijn'er zeer weinige andere havens

aen ftranr,als eenige kleine : ook zijn die

havens verre van de fteden : waer on-
der flechts een eenige veilige haven
op het gaqtfch eilant is , Suda in de

lanttaele genaemt , dewelke achter de
fadKanea leit : daer in Ariaden , Bar-

barojfa gebynaemt , in de vorige eeuwe
met zijne Galeyen liep , om de ftad Kan.
dia te vermeefteren , maer moeft weer
onverrichter zake vertrekken.

Behalven de havens , zijn'er ver-

fcheide ope reen , Spiaggie , of, in 't en- kame

kei getal , Spiaggia op Italiaenfch ge- ^^
noemt , die ieder gemeenlijk na een

bygekgen kafteel of reede geheeten

zijn.

Tuflchen de kaep Bufa en Spada,

leit een grote en diepe golf, bay of
inham , Golft) del Kafiel Chiffamo of
Chifamo, na het kafteel Chiffamo , by
d'Italiancn genoemt.

Op het gantfche eilant van Kandia, W'
heeftmen niet een eenige bevaerba-

re rivierc of vlier ; daer op ook een
klein fcheepje zou varen $ maer alken-

lijk verfcheide kleine rivieren , grote

fcheuten en beken , waer invanzelf

,

en zonder hant daer aen te flacn, zeker

gewas Kolokajïa. groeit.

Onder andere is de riviere of vliet

Ksirmiro , oïAlmiro , (aizo vanwege
de zoutheit des waters in de gemeene
Griekfche lanttalc genaemt,) door zij-

ne gelegentheit en aett , met recht

verwonderens waerdigh : welker bron,

twee mijlen ten Wette van de ftad

Kandia , na het vlek , Gerorodea toe,

aen de onderfte voet van den bergh

Strcmlol , met eene zeer grote ope-

ning uitberft , en met zulken gewek
en overvloet van water uit d'aerde

ichiet , dat zy aenftonts een groot meir

maekt. Voorts fchiet het water door dit

meir , met eene fnellen loop , weder

voort , en drijft , door kracht van zij-

ne ftroom , tien molen raderen om , die

op defielfs uitterfte oevers ftaen.

Daer na valt dit water uit het meir,

met een diepen en breden kil , tot by

na duifent fchreden verre , en maekt

ten riviere , die de volheit van viflehen

en kreeften heeft. Voorts loopt dezelve

riviere met een fnellen loop na 't Noor-

den, en ftort zijn zoutagtig water in zee

,

dat gehouden werr van de naefte zee

,

door onderaerdfche gangen , derwaerts

te
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te vloeien , daer het eeift ontfpringt:

gelijk men ook gelooft ,, dat het zelve

water , door d'invloeing of inftorting

der beken , met zoet water , die van

de na bygelege bergen aflopen , des

winters zoetergemaekt wert. Op bei-

de oevers van deze riviére , groeit o

vervloedelijk veel zeker gewas , Koloka-

fa geheten : en grote en lage dadel-

bomen , maer dragen geen vruchten.

By de oude Griekfche en Latijn-

fche fchrijvers ^ vind men verfcheide

andere fcheuten , bronnen , en rivie-

ren , van het eilant Kreten oïKandier*
,

gedaght ; hoewei met andere namen

,

als die nu heten : gelijk die ook befware-

lijk , met de hedenfdaeghfe namen over

een te brengen zijn.

De riviere Amnijfos^oïAmnifus, vloei-

de voorby de ftad ^Amnifus , van de

welke de nytnfen Amnifiad.es alzo by

den Poëet Callimachus geheten wor-

dcn.

Oaxes was een riviere van Kreta,

na dewelke alzoo de ftad Oaxis ge-

naemt was , die aen dezelve lagh, en

by Virgilius gedacht wort.

Triton was een riviere van Kreta,

aen welkers bronnen gezcit wert , M'h
nerva uit Jufij» geboren te zijn , die

hier om ook op Griekfch Tritogenia,

dac is

,

Tritons geboortig , getiaemt wert.

Men zeit aen de riviere Triton,Jupijn,

wanneer hy van de Cureters gedragen

wiert , de naevel ontvallen was, van
welker voorval die geheilighden oort3

op Griekfch Omphalos , dat is navel,

en d'omgelege vlakte en plaetzen Om-

fhalion genoemc was.

Zomenden Poeët Kallimachus gelo-

ven magh, zou Jupijn niet door de Kure-

ten,maer door zekere nymf van de ftad

Thenen, na Knojfus gedragen zijn : want
hy fpreekt aldus : Na de NymfThenen
verlaten had , en u o! vader Jupiter na

Knoflus braght (y>ant Thenen is haby

Knoflus^ z.00 viel aldaer de navel af,

"Vocier na de Cydoniers die vlakte na-

ntaels Omphalion genoemt hebben.

Stephanus fteltook de plaetfe Ompha-
lium dicht by Thenen en Knojfus.

Vele andere rivieren of vlieten van

Kreta, werden by d'oude fchrijvers flegts

by name gedaght , zonder de eigen-

lijke plaetfe aen te wijzen: alsdeDi£-

tos , Didymos , Menontems , Cedrifos,

Amphimela , en a Mejfapolis , (ofan- 3 Dicea-

ders b Mefapus

,

) en c Oceanus. Ptole- cllt -

meas gedenkt ook drie vlieten van Kre-
cHefycIi

ten , als Elektra , Pyknos en Maffa-
lia\

Tethrin was een riviere , wiens nef-
j, f

fens gelegen landeryen, onder andere,
'

door den Stier verwoeft wert.

Jardanm was een riviere , die voor
by de ftad Cydonia , nu Kandia , vloei-

de. Zoo veel men uit het fchrijven

van Paufanias kan befpeuren , zou
dezelve nu Gioffiro of Kartero genoemt

.

worden , dewijl d'cerfte ten Wefte ,

en de laetfte ten Oofte , voor by de

ftad Kandia in zee valt.

In het laetfte belegh Van Kandia , had

degroote Vilier cerft zijne leger-plaetfe

recht tegen over het ravelijn van den

Heyligen-geeji , op deze zijde van de vliet

Gjoffiro, die van den bergh /afkomt

,

en door 't dal Gjoffir.o vloeit, genomen j

maer vond zich daer na genootzaekt,

op d'andere zijde van den vliet,tot meer-

der zekerheit , zich neer te daen.

De riviere Lctheus , by Strabo, Soli*

nw en ghuntus Serenm genoemt , vloei-

de voorby , of door de gantfche ftad

Gortys of Gortyne : over dewelke Eu»

cope, doovjupijn, in degedaente van

eenen Stier gefchaekt , zou gevoertzijn,

volgens verhael der inwoonders van de

ftad Gortyne. Men zeid deze rivie-

re Lethens zou zijn genaemt , dewijl

Harmonia , dochter van Vernis , aldaer

haren man Kadmtts vergeven had.

Verfcheide bronnen van Kreten , Bronnen

v/orden ook by de oude Schrijvers ge-

daght. Saurus Was een bron by het

hol van ida , die anderen den heiligen

bron noemen Een andere bron , was Tkea-

ook by de ftad Gortijne , maer die by Phr-

name niet gedaght wort.

Ontrent de ftad ^Arkadia waren

ook wonderlijke bronnen en rivieren

,

gelijk te voren gezeitis.

Op Kreten was een zekere waterbeke, ^
o!l

?
a

door dewelke de genen , die daer door c'aftr.

gingen, of in zaten, droogh door gin-

gen , of in zaten , wel te verftaen

,

zoo lang zy in de waterfcheute waren.

Men zeit Europa , haer met dit wa-

ter afwafte , wanneerJupyn haer bekent

had.

Zeker Griekfche dichter , Jgmntus

Smyxnens of Smyrner , fchrijft van Are-

E e } thufa ,



121 K R E T A nu KANDI A,

thufa , dat zy hem by de wateren van Le-
j
den bron Saurtts voornoemt

, groeiden

a

rus.

thetts , op Kreten , geteelt hebbe,

De rivïecc Letheus } wertnu a lethor
F«- of b Anapodari of c 7S[aporal of d Ma-

b Bau. lognitt: geheten , die door ofvoor by de
tran. ftad Gortyne loopt , en by het kafteel

a Bo"' Pwrvijfa in zee valt.

fchinio. De riviere Theron vloeide door de

lantftreke der ftad Gnofius , in dewel-

ke de bruiloft van Jupijnenjuno, vol-

gens Diodoor
,

gehouden wiert 5 op
welke plaetfe by zijnen tijt noch een

kapel was, waer inde Priefters van dien
1 oort alle jaers Kerken-dienft deden

,

en de bruiloft nabootften , gelijk men
verhaelt , die in 't begin gehouden

was.

De riviere Pothereus vloeide , vol-

gens Vitruvius , door de tufichen gele-

gclant^ftreke der ftad Gnofius , en Gor-

tyne. Aen welker oevers 't vee ter rech-

ter en linker zijde ter weide gingh:

doch dat dicht by Gnojfus weide, had-

de eene milt : maer dat aen d' andere

zijde, na by Gortyne , had gene fchijn-

bare milt. Doch andere willen , by

Vitruvius , in plaetfe van Pothereus
,

Letheus gelezen hebben : dewijl ook

de riviere Letheus voorby Gortyne

vloeide. Gortyne nu was dicht by de ftad

Knojsus.

Ccrttus was een riviere , die na by

de ftad Knojfus vloeide , gelijk ook na

dezelve riviere de ftad Knoffus , te vo-

ren Ceratus
,
geheten was.

Twalef ftadien van het hol ida , by

vele zwarte popelieren. Een ander bron
word ook ontrent de ftad Gortyne van
Theofraft en Plinius geftelt , hoewel zon-
der den naem te noemen.
Men vind verfcheide andere rivie-Boi

ren , en de volgende met ltaliaenfche

namen , byde hedendaeghfche fchrij-

vers gedaght.

Aen de Zuid-zijde , te beginnen van 't

Oofte na 't "Wefte toe , heeftmen eerft

de riviere of vliet Langadha, Kuzzurd,'

de beke Apighagna, de vliet Potamus,,

Chiedri , Kalogerus , Zaccharia , pla-<

vos, Kripotamo, Kondro , Anapodari >

de vliet CMalogniti , Magero , de vliet

Meghala , Potamo , Santa Romeli , en
Vlitbea.

Aen de Weft-zijde zijn niet meet
als twee rivieren , Vitaio Potas en Sfina-,

ki Patomos , dat is, de vliet Sfinaki:

want Potamos is op Griekfch een rivie-

re gezeit.

Aen de Noord-zijde , te beginnen

van 't Wefte, heeftmen cerft, beoofte

Capo Spado , de beke Scuteliona , de vliet

Stauroniti , Gerani , Platanea , Stupa-

chi : vervolgens de vlieten en beken
Kladijfo , Chiliaro , Potamos , Xedua ,

Kammara, Mujfela y Petrea. Platanea
,

Arkadi , Fodhele , Armiro , Gaz,z.i , Xero*
potamo , Goffiro oi.Gjoffiro , Karteho,

Ap'ofelemi , Ciccalaria en Ijtona , Ma-,

kronifo , Milato , Riffi , Xerochilo : ge-

lijk in dekaertevanhet eilant Kandia.

kan gezien worden.

Aeloude geleerde Mannen.

H Et eilant KretenyoïKandien y heeft

in aeloude tijden veele door-

luchtige, uitftekende en geleerde man-
nen voortgebraght en uitgelevert.

Ook beuzelden de Kreters , dat by

hun ook de meefte Goden geboren wa-
Diodoor ren , die , door het bewijzen van alge-
hb '

'' meene weldaden , goddelijke eere van

hen bekomen hebben , als Diodoor

iii 't brede verhaelt.

Kreta heeft ook d'Ideefche Dakty-

\ers,Kuretersen Titans ofReuzen voort-

gebraght.

Apoiion. Heraklides , een Kreter , heeft op
Griekfch een boek van de fteden vanHiftor.

Mirab.

c. i$>. Griekenland gefchreyen.

Mefomedes was een Kreter , en poëet Eufeb.

van Cyter-gedichten of vaerfen. Myfon chr
?
n

was een van de zeven wijzen vanGrie-
u?

kenlant, en van de ftad Etea geboortigh.

Rhianus was van de ftad Cerea, of, zo
andere willen , van Beneum geboor-

tig. Hy heeft verfcheide Griekfchc ge-

dighten gefchreven , en onder andere

een dichrkunftigh werk Heraklïas ge-

noemt : als ook een hiftorie van den

Meflenhchen oorlogh. By Atheneus
Pai]fini

worden deflelfs Epigrammata of punt- ïib. 1.

dichten gedacht. Een zeker uitmun-

tend ftuk , uit een onzeker werk van

Rhianm , is by Stobeus te lezen.

Petellides was van de ftad Gnojfus gjj
1

;

geboor-
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geboortigh , en een fchrijver van hi-

ftórich.

Thales , en by andere Thaletas ge-

noemt , was van Gnojfos geboortigh;

hoewel andere hem een inboorlingh

van de ftad Gortyne maken.

Hy was de derde in ordre of in na-

me , onder den genen , die den naem
van Thales voerden, en zeer oud, en

een tijtgenoot van Heftodas , Homeer en

van den Spartaner Lykttrgus , die een

nabootfeher of na-aper van dezen Kre-

tenfer Thales genoemt wierf.

Lykurgus trok na Kreta , en vervoeg-

de zich by Thales , een man die vaerfen

en wetten maekte. Ook had hy deer-
de gezangen gemaekt, die op den wa-
pen-dans gezongen werden. Hy wiert

door bevel van Apollos orakel van de

Lacedemoniers ontboden , en ftrlde door
zijn muzijk de peft, die te Lacedemon

woede.

Pltttarchus noemt dezen Thales onder

de genen , die op Kreta in wijsheid en

ftaetkunde uitmunten i met byvoegen

dat hy, voor een lier-dichter gehouden
wert, en in die kunft uitftak.

Veel meer andere vermaerde en ge-

leerde mannen heeft Kreta in oude tij-

den uitgelevert : hoewel ook eenige met
fabelen ingewikkelt : als Tattrus , Milt-

ntiSiTalus en Rhadamantus.

Taurus was van de ftad KnojTos ge-

boortigh , en Veltheer van Ajierius

,

Koning van Kreten , die in het verove-

ren der ftad Tyrus, in Fenicie gelegen .on-

der andere dochters, Europe, dochter

van i^rfgenor , koningh van Tyrus

,

fchaekte. Hier door hebben eenige

onder d'oude beuzel-zinnigh uitge-

ftrooit , dat Europe door een Stier of

Bul geichaekt was : wiens gedaente Ju-

piter zou aengenoomen hebben : want

Taurus , bediet op Griekfch een Stier

of Bul.

Eenigen maken Taurus ftichter der

ftad Gortys , doch noemen hem t'on-

recht koningh van Krete j dewijl hy

22 t

, toen

Apollon.

Rhod.
Argo-

nauti.

lib.4.

. Apollos

KANDIA.
flechts veltheer van Ajierius Was
koningh van Krete.

Talus wort, by Pattfanü-as
t
yooï eenen

zoon van Koning Cres , en vader van

Vulkaen gehouden. Dees Talus , zoo
men beuzelt , was van het koper ge-

flagt, en door Jupyn, tot bewaerder van

het eilant Kreta geftelt , dat hy driemael

dagelijx omliep , en d' Argonauten

,

aen het eilant te landen , belette.

Doch Plato khrijft ui ernft, dat de-

ze Talus en te gelijk Rhadamantus,

onderkoning Minos, vonnis uitfpra-

ken, en recht deden: te weten

nos gebruikte Rhadamantus , in de voor-

naemfte ftadt des eilants Knojfus , en

Talus op het gantfeh overigh eilant , dat

hy driemieiiies jaers, van dorp tot dorp,

doortrok , en beval allerwegen de

wetten t'ondeihouden , die hy op ko-

pere taferelen of platen by zich had
:

,

waerom hy de Kopere genoemt wiert. Euftath,

Men ftrooide ook beuzelzinnig uit, •^odyil.

dat hy zijne gaft-genooten wredelijk zou
om 't leven gebraght hebben.

Wat Rhadamantus belangt , daer van
is te voren gefproken.

Alkon was een beroemde Kreter en
boogh-fchieter, en wonder op pijl en ^maè.
boge afgereght : want als een draek Mundf

1

zijnen zoon befprongen had , wift -hy

zoo kunftigh met de pijl te mikken , dat

de loop van de pijl in de wonde des

draeks te fluiten quam , zonder den
zoon tequetzen.

Hy was een zoon van Erichteiis

,

koning van Athene , die uit Athenen na
het eilant .£#£&* vlugh te.

De poëet Vïrgilius gedenkt dezen Al-

kon, in zijne vijfde Herders-kout, daer

hy Melibeus tegen Mopfus doet force-

fc'en. Om deze uitftekendheit van kunfl,

was hy aenftonts na zijne dood, onder de

fterren verheven , en de boogh-fchieter

genoemt. Jofon van Knoffos heeft d'ora-

kelen der Wichelaers , in helden-vaerfen,

op Griekfch, befchreven. Mylmiisxvas

een reuze , en wert door Jupyn gedood.

lib.

cap.

Aeloude Inwoonders van Kjeta.

I gantfeh

Pl
• "§" ^ ou^c tijden bezaten de Barbaren} dreef Minos, na hy in den opftant de

joverhant had gekregen, Sarpedon , en

deffelfs muitelingen , die na Milyas, een

lantfehap van klein -rf/?f,trokken.

Het

Kreta. Wanneer daer na

Sarpedon en Minos , zonen van Europe,

om het koninghrijk krakeelden , ver-
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Het eïhm Kreta is, in aeloude tijden,
|

tweemael volkloos , en van menfehen

of inwoonders ontbloot en verlaten ge-

worden: te weten , eenmael en aller eerft

H;rod. ten tijde van den eerften Kretenfer ko-

ning Minos , als wanneer, onder andere

menfehen , de Grieken o p het woeft ei-

lant te wonen quamen : en ten twedc-

male , ten tijde des Troijaenfchen oor-

loghs : want als de Ketenfers CWene-

laus , om het- fchaken van Hdena , tot

byftant na het belegh van Troye, (dat on-

trent drie eenwen na Minos doot was,

)

getogen , en weer op Kreten gekomen
waren , ontftont onder hen , en on-

der hun vee of fchapen , een peft of

hongers-noot : waer door het eilant

Kretc , voor de tweedemale woelt

,

en van de overige menfehen verlaten

werr.

Ten tijde van Herodoot , ontrent vier

hondert jaren voor des Zalighmakers

geboorte , bewoonden , voor de derde-

mael , Kretenfers het zelve eilant.

Homeer fielt , tot inwoonders op Kre-

ta , Achtvers , Eteokretiers , Cydoniers ,

Trichaifche Doren , en Pelasgianen

,

die alle Griekfche volken waren. De
Voren ^volgens verhael van Strabo , uit

zekeren Stapbylu r) woonden na'tOo-
fte *, d'Eteokreters na 't Zuyden

,
(die de

ftad Prcfum bezaten , alwaer een tem-

pel van den Dikteefchen Jupyn vvas, ) en

de Cydoniers na 't Welle.

Anot. De Eteokreters en Cydoniers waren, zo
Enim. Strabo voor bewijflijk hout , inlan-

ders of lant-zaten , maer d'overige

vreemdelingen : gelijk ook Eteokreters

rechte of wave Kreters bedict; die al-

zoo genoemt waren, tot onderfcheit van

de vreemdelingen.

„. . De Pelasi7ia?ie>i,&\sookd'Eo!iers, waren
onder gelei xzwTeutamus na Kreten geva-

ren,die aldaer als koning geregeerr heeft;

maer de Doren , met koningh Althe-

Strabo
menes '- Want zommige der Doren y
die de ftad Megara geftight hadden,

* eerde bleven na de doot van* AWra/aldaer.en

van A.° zommige woonden met Althemenes de
thene. Kolonie na Krete by.. Althemenes,x\uch-

pu.tach.
rcnde uit ^rgos , ftichte op, Krete tien

in Hom. fteden. Maer d' Aehaiers , of Achivers

,

., waren, onder gelei van Talthybius,. op
in Hom. Kreta gekomen : want dces Talthybius,

zoo Didymtis getuight , voerde , na den
Troijaenfchen oorlogh , uit Mycenen
een Kolonie na Kreta.

KANDIA.
Zoo de Kreters zelfs zeiden , waren

de oudfte , die Kreten bewoonden,

by hen, Eteokreters genoemt, en in- D

ianders oflant-zaten van Kreten. Doch
op een andere plaetze fchrijft Diodoor,

dat d'eerfte der genen , daer men ge-

heugenis van heeft , die aen den bergh

idea van Kreten gewoont hebben, * ide'ér *

Daktylers genoemt zijn : dies Diodoor "?<."

miffchien de Eteokreters en ide'ér Dak- „ a

tylers , voor een en dezelve volkeren 1,(

fchijnt te houden. Na deze ideer Dak.'y-

Iers waren,als men verhaelt, negen Kure-

ten ontftaen. Zommige beuzelen , dat

zyaettboorlingen of lant-zaten s, maer
anJeren,dat zy telgen der Ide'ér Daktylers

waren. Zy bewoonden boomrijke en

holle plaetfen der bergen , en die uit

de natuer befchutfel en dekfêl hadden,

dewijl toen noch het bouwen der hui-

zen niet gevonden was.

Het dient hier aengemerkt,dat Diodoor

d' ide'ér Daktylers en Kureten, tot ver-

fcheide volken maekt : daer andere

fchrijvers d'ldeër Daktylers, Kureten en
Dic

Korybanten
, geheelijk voor een endezel- Gram

ve volken houden : wantonder andere

fchrijft Paufanias , dat een en dezelve

ide'érDaktylers ook Korybanten genoemt
wierden.

Daer en tegen fchrijft Strabo , hoe
zommige vermoeden , dat de Kureten

en Korybanten telgen der ide'ér Daktylers

waren': en dat eerft hondert mannen op
Kreta geboren waren , en ide'ér Dakty-

lers genaemt werden. Dier telgen (naer

men zeide
,
) waren negen Kureten, daer

van ieder tien zonen gewan , die ide'ér

Daktylers genaemt wierden.

In de Kretifche hiftorien , zoo Stra-

bo getuight , worden de Kureten Jupijns

Voejiers en bewaerders genoemt , die

uit Frygie na Kreten van de goddin*j?/^4 *
an(]ers

ontboden waren. Andere \vilden,dat de c°Psen !

negen Telchiners , die op Rhodes waren,
Cjl

Rhea t'zamen na Kreta zouden gevolght

en aldaer Jupytt opgevoed hebben , en

Kureten genoemt werden.

Ook waren, ten tijde van Diodoor,Ti- Rl>°<fa-

tam of reuzen op Kreten gexxccü, die
D :0(|ot.

de lantftreke van Knoftias bewoonden:

alwaer ook noch by zijne rijd de gront-

veften , en het erf van het huis , daer

in Rhea haer verblijfhad , getoont wier-

den.

Aelou-
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Aeloude hcerfchers en koningen van

Kjeta, of Kandia.

d' C* Erfte koning van Kreta ofKreten
*-* was Jupiter , d'oudfte van alle J«»,

fiters , en broeder van Celum of He-

mel , die het eilanr, na den naem van zij-

ne gemalin, idea noemde. Aldus fchrijft

Viodoor in de volgende woorden.

Zoo men beuzelt , Tvas'er een ander

Jupitergeiveeft , de broeder van Celum of

Hemel, e» koningvan Kreta: maer die

in glorye veel voori de laeji gebooren be-

zfveek : "toant deze zou over degehele Tve-

relt : maer de eerjtgeboome over hetei-

lant (Kreta~) voornosmt ge heerfcht heb-

ben : en had tien zonengeteelt ,
genaemt

Kureters. Ook had hy het eilant na zijne

zrouTve ideagenoemt : op het welk hy ook

fterf en begraventert. De zonen van

dezen Jupijn , die Biodoor hier Kureters
tejiul. noemt, worden vanEuripïdes meteen
Ban

" Griekfch koppel-woort , Diogenetores ,

dat is , Jupi/ns geteelden of telgen, ge-

heten.

ct Aendenoortzijdedeseilantsis (zoo

Pa2'93 Bordonim getuight) een hol onder d'aer-

de , door menfchen handen gemaekt

,

veertigh ellen lang en vier breet : welk

nu noch Jupijns hol genoemt wort.

In deflelfs voorhooft ftaetzijngraf-

fchrift, met letteren gefchreven.

Ki. Na dezen Jupiter wert zijn zoon
Kres , een der Kureters, dien hy by Idea

gewan, koning van Kreta, die het eilant

na zijnen naem Kreta deed noemen , en,

St nan. ten tijde van den Aertsvader Abraham
,

ifiir. volgens Eufebius , regeerde: hoewel

libö."
n >' nem daernaop de 'tijden vanlfaak ,

c i^Abrahams zoon , brengt.

Na Kres volgde ^Ammon , zijn

fchoon-zoon, die eerft over een gedeel-

te van Libye of Afrika heerfchte , en

Rhea, dochter van Celum enzuftervan

Satumus, en andere Titans of Reuzen,

üo ten wijve genomen had. Maer i Rhea,

Ü . op K^immon vetgramt , hield fterk aen,

ze ren om Dionijs of Bacchus gevangen tene-
T m^- men. Wanneer zy haeren toelegh niet

h;
:
.

kon uitwerken, verliet zy Ammon en
begaf haer by naere broeders , de Ti-

tans , en tioude aen Satumus, de broe-

der. Dees beoorloghde , dooraenrae-

dén van Rhea, met zijne broeders * Am-

Diodor,

mon, en bevocht in een gevecht op hem
de zege.

Ammon , door gebrek van kooren
geperft , vluchte uit Libye na Kreta

over, en troude aldaer aen Kreta,

dochter van JCw,een van de toen aldaer

xegecrendeKureters, en bemaghtighdc
dieplaetfen, en noemde het eilant, te

voore idea geheten , na zijne gemalin,

Kreta : hoewel andere willen, dat Kreta

alzoo na zijne fchoonvader Kres zou
genoemt zijn. Wanneer Saturnus en

de Titans zich hier mee niet verge-

noecht hielden , fcheepten zy nz Kreta

over, alwaer zy Ammon met de wape-
nen vyantlijk vervolghden

Na dan Bacchus uit Indien gezwint
na zee toe afgetógert was , vernam hy,

dat de Titans alle hunne maghtby een

verzamelt hadden , en op Kreten tegen

Ammon overgetogen waren. Ook deed

Jupiter aen Ammon uit Egypten by-

ftant. Waer uit een groot Oorlogh
op heteilantontftonr. Hier op fchoten

Bacchus, Minerva, en eenige andere

gewaende Goden , op Kreta t'zamen

toe. Na een groot gevecht, behield

Bacchus d'overhant, en verdelghde alle

de Titans.

Onder deze Kureters voornoemt,
'die met7<Tm, d'oudfte broeder, toen

het rijk bezaten , fchijnt ook zeker Me-
liffem geweeft te zijn : want dezen noe-

Jn PoHr
men ook eenige fchrijvers, als Hyginus Afkom

en Laktantius , koning van Krete.

By zijne twee dochters, Amalthea en

CHeliffa , was het kint Jupijn , dat toen

geboren wert,gebraght,om opgevoet te

worden , die het met geiten melk (want
zy hadden geen zogh) en honigh voe-
den. Daerna, wanneer Ammon en BaC-

chus uit de menfchelijke natuur in de

onfterffelijkheit overgetreden waren,
beheerde Jupiter , zoo men zeidt, de Dio-

gehele vverelt, na de Titans gzïXizïx. wae- door-

ren : want niemant derfde, om de god-

deloosheit, na de heerfchappye dingen.

Hier vindmen.in dery der Kretifche ko-

ningen,een groot mangel en fcheuring

:

want Eufebius melt tuffchen koninw
Kres en koningCjdo^nieteenen koning

Ff van
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van Kreta , daer nochtans, fcdert het

eerfte jaer van Kres (te rekenen van het

zes en vijftighfte jaer Abrahams) tot aen

het begin van Cydon, een tufichen-tijt

en reex van drie honderten zes en tne-

gentigh jaren verlopen was: in welken

tijt onge twijfelt vele koningen geweeft

zijn.

Cekrops Onder de genen, dieindientuflchen-

tijt het rijk van Krete bezeten hebben,

was Cekrops : hoewel dees met dien

tijtel by genen ouden fchrijver gedacht

wort. Maer het is uit de poëet Plautus

te befpeuren , die Kreta het eilant Ce-

cropia , of Cecropifch eilant , na dezen

Cekrops , noemt.
Cydon. Na dezen Cekrops vindmen geenen an-

KANDIA.
Wanneer dees Afierius manba er ge-

worden was , troude hy Europe , doch- d

ter van Fenix of Agenor : want als Afie-
,

oc,b

rius op Kreten heerfchtc , braghtJ«/>/-Hiai.

ter, nacrmen zcidt, Europe, hebben-

de -haer uit de ftad Sarepta , tuf-

fchcnTyrus en Sidon, in Fenicie gelegen,

gefchaekt , op Krete , op een ftier

over, die zich met haer vermengde , en

drie zoonen teelde, als Minos, Rhada-

manthus en Sarpedon. Dacrna troude

Afierius, koning van Krete , Euiops.

Wanneer hy nu kinderloos was , nam
hy de zonen vanjupijn tot zonen aen

,

en liet hen tot vervangers des njks na.

Eufebius, tegen het gezag der ouden,

macktUWinos . Rhadamanthusen Sar-

deren gedacht,als koning Cydon, die Eu- pedon, zonen van Afierius, enfehrijfr,

febius,op het negentighfte jaer derjood

fche gevangkenis , fteld. Hy hadeene

dochter Eulimene , daer zeker Tykafius

op verliefden daer aen Apterus ofApte-

ras , toen onder de Kreters een van de

voornaemfte des eilants, verlooft was.

Maer na het ontftaen van oproer

,

dewijl zeer vele fteden Cydon afvielen,

zond Cydon,dic zich radeloos vond, aen

het orakel , daer over om te vragen.

Dat ten antwoort gaf, dateenmaeght

aen de ingeboorne helden moft opge-

offert worden. Wanneer nu by loting

zijne dochter Eulimene geeifcht wert

,

zoo offerde hy haer op ,
gelijk hem be-

laft was, om na het orakel te luifteren.

Een ander Cydon heeft langen tijt

dat zy beuzclzinnigh zonen van Jupijn

genoemt worden.

Zeker Taurus , geboortig van de ftad

KnoJfus,\\as de velthecr van dezen Afie-

rius, die, volgcnsTzctzes, na het ver- ifa

overen der ftad Tyrus , onder anderen
Tze,

|*|

roof, ook Europe, Agenors dochter,

wegvoerde , die Afierius ten wijve nam.
Eenigen houden dezen K_Afierius

t'onrecht, vooreen en den zeiven met
Minotaurus , die in het Doolhofgeklui-

ftert en van Thefew gedoot wert : hoe-

wel dees Minotaurus , zoomen Paufa-

nias geloven magh, ook Afterio, en

Afierius , volgens Apollodorus
, genoemt

wert : maer was koning Afierius niet.

Wanneer Afierius , zonder kinderen

Paula i».

Sceph.

Aptertr

Hitron.

daerna gekeft, die een zoon van Mer- quam t'overlijden , aenraerde Minos,

kuur' en Akakalüs was 5 en de ftad Cy- de oudfte der aengenome zonen , het Di°-

door.

tius , ten wijve nam,

Dio-

donie ftichte, en na hem deed noemen, koningrijk, die Ifona, dochter van Lyk-

Na dezen Cydon volghde Apterus of

Afteras , zijn toekomende verloofde

fchóon-zoon , in het rijk , dien Eufcbius

op her achtfte jaer van Mofes brengt,

zeftigh jaer na het begin van Cydon.

Na dien volghde Lapes , den welken

Eujebim op het negende jaer van )»fua

ftelt , dat is', op het veertigfte jaer na

den aenvang van Apterus.

Daerna volghde Teutamus, zoon van

Apoi:

döori.b. Bo'us, neefVan HeHen, ennaneefvan
4 ' Deukalion, die met deGriekfche vol-

ken,Eolen en Pelafgianen, na Kreten zeil-

de, en over het eilant heerfchte. Maer
hy noch L.ipes hebben het rijk lang be-

zeten.

A.terius. Na hem volghde Afierius , zoon
van Teutamus, in zijn kintsheit, naer

het fchijnt.

waer by hy Ly-

kafius gewan.

Als hy over Krete wilde heerfchen,

wiert hy daer in belet. Wanneer
bekrachtighde, het rijk van Goden ont- 3.

fangen te hebben , zeide hy , om dat den^
Kreters te doen geloven , dat al wat
hy zoude wenfehen

, gefchien zou.

Na hy dan aen Jupijn offerhanden

deed , zoo bad hy, dat een (lier uit de

diepte der zee mogt verfchijnen , en

beloofde, als die verfcheen, dcnzelven

te zullen opofferen.

Wanneer Neptuin hem een fraeicn

ftier liet toekomen , verkreegh hy daer

over het rijk.

TsaMwos, d'eerfte, wert Lykaflus, LyfaJ

zijn zoon, koning van Kreten , die Ida, ftus '

doch-
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ningvan Athene , om de dootflagh van

m

nyf.

ch

:ab.

hucyd

dochtervan Korybas, ten wijvc nam:

Waer by hy Minos de twede gewan

,

dien Sommigen voor eenen zoon van

Jupi/n houden. Door dezen Lykafius is

mhïchien de ftad Lykafius gefticht, en

daer na genoemt.

Nadedoot van Lykajius , volghdede
' zoon , Minos de Twede , die een

gedenkwaérdigc en groote fcheeps-

maght by een gebraght , en d'eer-

fte der Grieken het gebiet over de zee

gevoert heeft , als Diodoor, Lufebius

,

Solinus , Strabo , en Apollodorus ge-

tuigen : want de Kreters waren, in

oude tijden , ervaren in de fchip-

vacrt.

Wanneer Minos aldus zeevooght ge-

worden was , en het gebiet over^de zee

bekomen had,breide hy zijne heerfchap-

pye zoo verre uit , dat hy by na alle de

rontom gelege eilanden der Cyklades

t'onderbraght, en de volken Karen,

die dezelve bezaten, en over zeerove-

ryen berught waren, daer van dreef:

als Thücydïdes (behalve Arifloteks, Phi-

loftratus, Cyrillui) in de volgende woor-

den verhaelt. Minos

'

t d'oudfie der ge-

nen , die 7»y kennen , heeft eert vloot

toegerufl', 'en het mee(te der &ee t nu

de Griekfche z>ee genoemt , bemagh-

tight , en over de eylanden Cyklades ge-

heerfcht. Hy Tvas d'eerfie volkplanter

van de meefie eilanden , na hy de Ka-

ren verdreven , en aldaar zijne zoonen

tot overfien geftelt had. Hy dreef ook

de Rhadamanten van Krete : als ook

Kafus : dien vele van de voornaemfte

Kreters volghden , en na de ArgiVers

zich begaven : want Minos had hen

uit wangunft verdreven. Hy fchaekte

Canymedes , een zeer fchoone knaep, en

^oon van Tros : hoewel de poëeten

beuzelen , dat dees Ganymedes, door

Jupitcr, onder de gedaente van eenen

arent, zou gefchaekt zijn.

Hy verdeilde het eilant in drie de-

len , en ftichte in ieder deel eene ftad

:

als Knojfos, Phajlos, en Cydonia, die

hy deed bevolken. Behalve deze drie

,

ftichte hy vele andere ftedcn : maer de-

ze drie waren de doorluchtigfte. Hy
'voorzagh d'inwoonders met vele goe-

de wetten, die hy geliet van Jupijn,

in wiens hol hy alle negen jaers trad,

ontfangen te hebben.

Hy voerde oorlogh met Egeus , ko-

zijnen zoon Androgeus : waer van hy

de tijding op het eilant Paros , onder

het offeren aen de Gratiën, ontfing : dies

hy de offerkrans van zijn hooft Imeet 3

en de fluit deed ophouden ; rnaer vol-

braght des niettemin d'offerhande.

Waerom de Kreters noch tot aen Apol-

lodoors tijden (die voor des Zalighma-
kers geboorte geleeft heeft) offerhan-

den aen de Gratiën, zonder krans en
fluit, deden.

In dezen Atheenfchen oorlogh
nam hy de wapenen tegen Nifus , ko-
ning der CMegarerSy op, dien hy, door
verraet van de dochter Scylle , over-

won en dode : t'effens met Megareus , Apoi-

zoon van Hippomenes , diehem byftant lod -

van Orkheftum toegebraght had.

Daerna deed hy Kokalus , koning
van Sicilië, den oorlogh aen , om zich

over Vedalus, die na hem toegevlucht

was , te wreken. Want als Minos vele

rampen en ongevallen door Dedalus F
^j":"

weervaren waren , wert die met zijnen Pauran.

zoon Ikarus in de gevankenis gefme- '"
;

;

ten : maer 2y vluchten van Kreten uit de
gevangkenis, en quamen op Sicilië 'm

de ftad f Kamïkus , by koning Kokalus : t of
Waer door een oorlogh tuflehen de Ski- Illikus>

lianen enKreters ontftontjdevvijl Kokalus

weigerde aen Minos , op zi/n verzoek

,

Dedalus over te geven. In dezen oor-

logh fneuveldé Minos op Sicilië : of

quam, door een geweldige doot, zoo
Herodoot getuight, na het opzoeken van
Dedalus , te fneuvelen. Want hy wert

door de dochters van Kokalus , op ver- Hygin.

zoek van Dedalus , wanneer dee6 ver- Kon.

nam , dat Kokalus hem aen Minos wilde

overleveren, gedoot. Zoomen Dio-

door geloven magh , had Kokalus ko-
ning Minos , wanneer hy gewaflen

wert , met hem te lang in de hitte te

houden,gedoot. Het lijk gafhy den Kre-

ters over,en ftrooide,tot dekmantel van

zijne doot, uit, dat Minos in het ftruike-

len neftens de wafch-tobbe , door het

vallen in heet water , geftorven wa-

re. Zoomenden poëet Virgilius gelo-

ven magh , zou Dedalus van Kreten op
Kuma gelantzijn.

Na Minos doot rechten de Kreters
, Di Jor.

die met hem op Sicilië gekomen wa-

ren , een dobbel gedenkteken of tombe

op. In het binnenfte leiden zy het ge-

Ff z beente:
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Ziet
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dor.
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De zonen Deukalion en Katreus volg-

den den vader in het rijk. Androgetts

quamby d' Atheners tefneuvelen.

De zoon Glaukus quam, in het ver-

volgen van eene muis, in een honigh-

vat te vallen, en aldus te verftikken.

Wanneer Glaukus niet te voorfchijn

quam» leefde UUinos , na veel zoe-

kens, met het orakel raet , om hem te

vinden. Minos rechte den overleden

zoon Glaukus een prachtigh graf op*

van twee honden voeten , op ieder zij-

de , in 't vierkant.

Na verloop van tijt^ ftaken, op het

aendrijven des Gods , al de Kretenfers,

behalven dè Polichnitaners en Prefiers,

met een groöte vlote na Sicilië over,

en hadden de ftad Kamikos vijf jaren

(die ten tijde van Herodoot de Agran-

tiners, of inwoonders van Agrantinum,

ecne ftad des eilants van Sicilië y beza-

ten) belegert,om Minos doot te wreken.

Wanneer zy eindelijk de ftad niet

KRETA nu

beente : maer in het buitenfte bouwden

zy een kapel van Venus , die vele jaren

ftaen bleef. Maer wanneer eindelijk,

op dien oort , de ftad Agrigentum ge-

ftightwiert, brak men het grafop, en

zond het gebeente na Kreten teruch.

Den overleden CÜinos wierr, om zijne

recht vaerdigheit, en het invoeren van

goede wetten, die eere aengedaen en

gegeven , dat hy by de hellieden tot

richter geftelr, en aldaer gezeit wert te

rechten en oordeelen,

De poëet Katullus noemt hem
eenen onrechtvaerdigen koning. Maer

de Atheenfchc poëten hebben hem die

brantmerk miffchien gegeven uit haet,

ter zake van die beruchte fchatting van

in
§
The-

twa lef kinderen jaerlix : als Plutarchus

feo. én Plato getuigen. * D'Antiochers
In

.

Ml " hebben hem ter eere een kapel eefticht.
noeex-

,

'
4 . _/•/•.?,,

tremo. Mtnos had ten wijve Payifae , doch-
* Liban. ter van $c Zon,en van de zee-nymfPer-

tioch!

1

fits, of van Krete, dochter van AJlerius :

Pais- waerbyhy vier zonen gewan, als Ka-

Arno" treas '
Deuktlion > Glaukus , en Andro-

uin. \\h.geus : en vier dochters , ais Hekale, an-
Meta

; ders Akaka/tis, Xenodice , Ariadne, of

™i°Dio- Arideld, en Fedra. By de nymf Paria

dooriib. gewan hy Eurymedon , Nefalio, Chry/è,

Apollo-
cnPhiloldus: by Dexitea, Euanthius.

dor. lib. Diodoor maekt ook Molus eenen zoon
*' van Minos : hoewel Apol/odoor dien

voor eenen zoon van Deukalion hout.

KANDIA.
konden veroveren , noch daer voor
blijven leggen , hadden zy , geperft

door hongersnoot , de zelve verlaten >

en waren vertrokken. In het zeilen nef-

fens Jafygie , wierden zy van een zwa-
ren ftorm belopen, en tegen het lant

aengejaeght. Na dan de fchepen ge-

doopt waren , hadden zy aldaer eene

ftad Hyrie geftight, en waren'er geble-

ven , en van name vërwiflfelt : (dewijl

zy gene kans zagen om weer op Kreten

te komen) want voor Kreters, wierden

zy Japygifche Meffapers, en voor eilan-

ders , vafte lant bewoonders genoemr.

Daer na ftightén zy meer andere fteden.

Toen waren andere menfehen, en in-

zonderheit de Grieken , op het woeft

Kreten gekomen. Dusverre t erodoot.

Na de doot van Minos , aenvaerde Deui-

Deukalion , d'oudfte zoon , het rijk ,
lion

-|

die een verbont van ftrijtgenootfehap D j .

met d'Atheners oprechte, en zijne volle door

zufter Fedria aen Thefeus ten wijve gaf.

Het fchijnt hy zelf ook het rijk verliet,

en dat aen zijnen naeften broeder over-

droegh , en daer na zich na Athenen be-

gaf, en aldaer zijne woonplaetle nam

:

Wel melt geen van d'oude fchrijvers

zulks uitdrukkelijk : maer het is hier uit

té befpeuren , dewijl gezeidt wort , dat

hy aldaer een ouden tempel van deni

Olympifehen Jupijn zou gefticht heb-
ben. Dat ook Deukalion t'Athene zou
gewoont hebben , ftrekt zijn graf tot

bewijs, dar, ten tijde van Paufanias> niet

verre van Jupijns tempel ftont.

Ook gedenkt Strabo , hoe gezeidt

wert, dat Deukalion te Cynos, een ftad

van Lokris , in Griekenlant
, gewoont

hebbe, en aldaer het graf van Pyrrhe,

en t Athene dat vznDeukaüon getoont
werde. Maer hier in dwaelt St abo , dat

hy dat graf voor het graf van den ael-

ouden Deukalion^ zoon van Prometbeus,

(onder wien die vermaerde Watervloet
zou gefchiet zijn)hout te zijn: dat noch-
tans van dezen jonger Deukalion was.

Zoo Plutarchus fchrijft , zou Thefeus,

wanneer dees op Kreten quam, om De-

dalus te hereifchen, in de poorte des La-
byrinths , Deukalion en de hellebaerdiers

gedoot hebben. Deukalion liet twee Apollo*

zoonen na, Idomeneus en Kreta , en een

onechten zoon (JMolus : hoewel Dio-

door Molus eenen zoon van Minos, en
broeder van Deukalion maekt.

Na
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Na Deukalion wert de naefte broe- 1 F/loflratus in het vervolg verhadt) zoo

'der Kat/bus koningvan Kreten, dïe de
j

trok hy evenwel na Troje, mettachen-

ftad Katrea deed ftichten, en na zijne
.'
tigh fchepén, verzelt met zijnen broeder

naem noemen. Hy had alleenlijk een Meriones, en nevc. Maer voor zijn ver-

eenigen zoon, met name Althemenes ,

en drie dochters A'érope , Klymene , en

Apemojj'ne.

Wanneer Katreus, acn het orakel

,

na den uitflagh zijns levens vroegh,

zoo uitte God Apollo : dat hy door

eenen van zijne zoonen zou gedoot

worden. Wanneer Katreus dit orakel

verholen hield, en- Althemenes het te

weten kreegh , vluchte dees , uit

vreeze van des vaders dootflager te

zijn, met zijne zu&et Apemofyae } van

Krete , en quam aen eene plaetfe op
het eilant Rhodas te landen, die hyin

bezit nam, enKretenia noemde. Maer

trek gaf hy , na op alles ordre geftelt te

hebben, de beftiering en bewaring des

rijks in handen van zijnen aengenomen
zoon Leukos over , met belofte van
zijn dochter Klijithera , op zijne weder-

komfte, hem ten wijve te geven. Hy
voerde op zijn fchilt , tot teken, eenen Homer,

haen, en was wonderwel op pijl en,^
d >' iT -

boge afgereght. Na het eindigen des '

' 3 '

oorloghs, en veroveren van Troje ,

quam hy weer behouden met zijp volk

op Kreten: want aldus zingt Homeer:
ïdomeneus bracht alle z>ijne ftrijtge-

noten op Kreten, die den oorlogh ont-

komen Tvaren: en de zee nam niet eenen

h

wanneet Katreus, hoogh van jaren, zij- Tvegh. Hy en Merïones overleden , zoo
nen zoon Althemenes, het rijk wilde, JD/o^orgetuight, ook op Kreten, en ver-

overdragen , en hy zelf, uit groot ver- kregen deurluchtige graven en on-

'. odor.

et.

langen daer toe, na Rhodus overge-

fcheept , en aen zekeren oort , met het

fchip, aengekomen was, zoo fchooten

d'inwoonders, die meenden, dat het

rovers waren , met den zoon Althe-

menes , onbewuft van den vader , op

\ hem toe , en doderi hem. Althetnenes

wert aenftonts , op zijn wenfeh en

bede, uit berou van dien daêt, in eene

klove der aerdc öpgeflokt.

Na Katreus volghden twee neven ,

van wegen zijne broeders, (Deukalion en

Molus ,) in het rijk van ftedenen lan-

den, als ïdomeneus , zoon van Deuka-

lion, en Morïones , zoon van Molus:

maer de neven,die zijne dochters geteelt

hadden, kregen al het gout, zilver,

en vee , elk even veel , dat Katreus na-

gelaten had: want aldus had hy zelf

zijne uitterfte wille gemaekt. Een de-

zer neven was Menelaus , zoon van

Atreus (of Plifthenes) en Aërope.

Beide, ïdomeneus en Moriones, deden

Agamemnon in den oorlogh tegen Troje

met tachentigh fchepen byftant. Zoo
Filojiratus melt , had Pretefdaus dezen

Krete r Idomenens by Troje niét gezien:

maer zeidt, dat, wanneer de Grieken

t'Aulis vergadert waren , gezanten van
ïdomeneus quamen , met beloften van

Kretenfèr hulptroepen te zenden, indien

hy aen de heerfchappye metAgamemnon
moght deelaghtigh worden. En hoewel
zulx ïdomeneus afgeflagen wert, (als

fterffélijke eeren. Ook wert hun graf

in Knoffos getoont, met dit opfehrift:

Aenfchouliïe het graf van den Knojt-

fchen Kreter : maer ik Morïones , z>oon

van Molm , legh'er nejfens. De Kreters

bewezen aen beiden, als deurluchtige

helden, uitftekendë eerën, en deden aen

hen offerhande , en riepen hen , in ge-

vaer van oorlogstijden , om byftant aen.

Andere daer en tegen verhalen het
roan

geheel anders van ïdomeneus aldus:want Tze-

als ïdomeneus van Troje weer op Krete ucs -

gekomen was, had hy vele rampen en

onheilen in zijn huis gevonden : te we-
ten, Leukos , zijn aengenomen zoon , en

rechte zoon van Talm, had,door aenra^

den van Nauplius}zïja gemalin Meda,en

dochter Klifithera, én de zoonen jfikuts

en Leukus , ter nédergehouwen. Dies

vluchte ïdomeneus verre van daer , en
verliet het eilant Kreten : doch wiert

door Leukos vervolght , die toen van
groot vermogen was. Het vluchten of

verjagen van ïdomeneus uit Krete , melt.

ook de poëet Virgilius , in zijn derde

boekvan Eneas ; hoewel zonder eenigh

gewagh van Leukos te maken , en zon-

der ook de oorzake daer by te voegen.

Zoo eenigen willen , zou hy niet
Servil]So

door Leukos ; maer door het ontftaen in Vk-

vaneene peft, verjaeght, en aen Sa-
§l1

:

lentïnum , een kaep va.n Kalahrie, ge-

komen zijn, en aldaer eene ftad geftight

hebben : want als ïdomeneus , na het

Ff 3 ver-
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verwoefteh van Troje, weerom keer-

de , deed hy gelofte , in een onweer op

zee, den Goden te zullen opofferen

het eerfte ding, dat hem zou tegen

komen- Het gebeurde nu , dat zijn

zoon hem het aller eerfte ontmoete.

Wanneer hy dien geoffert had : of, ge-

lijk andere zeggen , had willen offeren

,

en daerna eene peft ontftonr , wert hy

door d'inwoonders uit het rijk ver-

jaeght, en nam Salentinum , een uit-

hoekvan Kalabrie, inbezit: neftensde

welke hy eene ftad ftichte.

Herodoot gedenkt ook, dat Kreten

dooreene peft, die onder deKreters,

op hunne wederkomfte uit Troje, ont-

ftont , woeft van volk wert $ aldus

:

Wanneer zy , na het oorlogh van

Troje, weer op Krete gekomen wa-

ren , was onder hen j en onder hunne

fchapen, hongersnoot en peft ontftaen ;

dies Kreten voor de twede male van

d'overgeblevenen woeft wiert : het

welk (ten tijde van Herodoot >) de derde

Kretenfets bewoonden.

Ook melt Virgilius , dat idomeneus

,

(by hem de Lyktifche idomeneus, na de

ftad Lyktos,gptacmt,) de Salentiner vel-

den met krijgsvolk bezeten hebbe.

Desgelijx fchrijft Strabo , dat de Sa-

lentiners gezeit werden een kolonie

der Kreters te zijn.

Euftath. Men vind'er,die fchrijven.dat Idome-

Ad neus uit Italië na Afie getrokken ware

:

° ]
' andere willen , dat hy ^ na zijne wedcr-
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komfte van Troje, zich by den Klari-

fchen Jpollo neergeflagen hadfte.

Daer en tegen willen zommigen,
dat hy, na het wederkeeren op Krete ,

ftraffe van Leukos , met hem van het

gezight te beroven , genomen had.

Idomeneus,n&z\)i\ wederkeren uit het

Trojaenfch oorlogh op Krete , had, in E^y

a

"

het oorlogen tegen Leukos , tien fteden

verwoeft. Doch andere fchrijven dit ver-

woeften der tien fteden Leukos toe. Ook
wil Strabo , dat, door de vyanden van

Idomeneus , tien fteden verwoeft waren.

Wanneer deKreters van de Grieken Hcrod

verzocht wierden , om hen tegen Xer-

xes , koning van Perfie , byftant te

doen , zonden zy na Delfos orakel-

raetvragers,die God Apollo zouden vra-

gen , of het hen beter zou zijn , Grie-

kenlant te helpen > Pythia gaf ten ant-

woort: O zotten, wij te het u zelfs,

wat al tranen Minos , om de verdedi-

ging van Menelaus , u toegezonden

heeft 5 dewijl die de doot van Minos, in

Kamikus gdcbi&i j niet gewroken heb-

ben : daer ghy u,om hen,over de vrouw,

door een Barbaerfchen man, uit Sparte>

gefchaekt, gewroken hebt. Wanneer de

Kreters dit overgebraght antwoort van

Pythia hoorden, ftaekten zy den Grie-

ken byftant te doen , dien zy hen doen

wilden. Want men zeidt, als Minos , in

het opzoeken van Dedalus , op Sicilië

gekomen was* door een geweldige

doot, daer op quam t'overlijden.

kreten onder de Romeinen.

Eutrop

Xiphil,

Ex
Dion.

>

"&n' A de Romeinen den Macedoni-
**'' fchen oorlogh geeindight hadden,

ontftont het Kretifch oorlogh. By lo-

ting viel Burgermeefter Hortenjius, het

voeren van dien oorlogh tegen de Kre-

ters, te beurt. Maer wanneer dees meer
vermaek in de ftad en raethuis fchepte

,

(waerophy, na Cicero, d'eerfte plaetfe

beklede
,
) zoo gafhy vry willigh dezen

velttoghtaen zijnen amptgenoot Jguin-

tus Cecilius CMetellus over.

Na dit oorlogh aldus befloten was,

Diodor rieden de oudfte en fehranderfte Kre-

Appian. ters, gezanten na Rome te zenden , die

de voorgeworpe lafterijen en misda-

den, met goede woorden en bidden,

by den raet zouden traghten te verzoe-
nen. Dies zonden de Kreters dertigh

van de trcffelijkfte mannen voor gezan-

ten na Rome , op hope van niet alleenlijk

vernieuwing van d'oude verbonden:

maer ook genade en gunfte, voor hun-

nen bewezen weldaet, te zullen erlan-

gen , dewijl zy hunnen rentmeefter, en

krijgsknechten , in zeker gevecht

met Antonius, by 't leven behou-

den hadden. De gezanten fpraken de

Roomfche raersheeren , elk in hunne

huizen, byzonder aen, en kregen die

zoodanigh op hunne zijden , dat, wan-

neer zy in den raet gebraght waren , en

de befchuldingen wijzelijk voldaen had-

den, en hunne weldaden en maetfehap-

py des oorloghs, met het Roomfch
volk,naerftelijk ontvouwen hadden, be-

floten werr,de Kreters van d'opgeworpe

lafte-
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lafteryen, en misdaden, t'ontflaen , en

onder de vrienden en bontgenoten of

makkers des Roomfchen rijks te reke-

nen.

Maer de Roomfche Letuulus , ge-

bynaemt Spinther , maekte dit befluit

te niet. Waer om over dit werk dik-

wils in den Roomfchen raetgehandelt,

en duidelijk befloten wen : dat de Kre-

ters , dewijl zy aen de zeeroveryen met

de zeerovers deelachtigh waren ge-

weeft , alle de roof-fchepen, tot een

roeifchuit toe, en al de Romeinen,

die by hen gevangen zaten, na Rome

over te zenden hadden. Daer en boven

wert by de Romainen gecifcht , dat alle

de gevangenen ,.en al de overioopers en

de voornaemfte gijzelaers, ten getale

van drie hondelf , en Laflhenes , die te-

gen Antonius geftreden had., cnFana-

ras , beneffens vier duizent talenten

zilvers , zouden overgelevert worden.

De Romainen verwaghten van de Kre-

ters, die op het eilant gehuisveft waren,

geen antwoort : maer zonden aenftonts

eenenvande twee burgermeefters , die

dat ontfanget\zou , en, by aldien zy het

niet gaven, hen den oorlogh aen te

doen. Dochrde Romainen bevroeden

zeer wc\
y
dat dcKreters deze punten niet

zouden toeftaen : want die van begin af,

eer zoodanigh van hen geeifcht wert,

en eer zy de zege bevochten hadden

,

niet wilden belijden, dat van hen iet

misdreven was, hoe en op wat wijze

zouden zy toen het opleggen , van zoo

vele en zoo groote dingen , te gelijk

konnen geleden hebben 5

Wanneer dan de Romainen dat ze-

kerlijk wiften, en, uit een vermoeden,

te gemoet zagen , dat de gezanten eeni-

geRoomfcue Raetsheeren , met geit

zouden zoeken om te kopen , om dien

oorlogh te beletten , zoo wert byraet-

flot verboden, dat niemant den Kre-

tersiets te leen zou geven.

Als nu de Kreters over het geen

,

dat door den raet gecifcht was , be-

raetflaeghden , zoo beflooten de

kloekzinnighften , al te doen , wat

de Romainen hen belaft hadden : maer
die op de zijde van Laflhenes waren

,

dewijl zy de lafteringen en betichtin-

gen onderhevigh waren , en voor ftraf-

fe vreeze, wanneer zy na Romen ge-

zonden wierden , maekten het graeuw
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op.met betuiging van d'aeloude vryheit

te befchermen. Eindelijk deden de Ro-
mainen den Kreters den oorlogh aen.

Wanneer nu Metellus, het eerfte op-

perhooft Laflhenes in de ftad Cydonia be-

legert hadj vlughte die van daer na Gno-

fus. Panaras, het ander opperhooftder

ftad, gaf Cydonia, met beding van lijfs

-

behoudenis , aen Metellus over.

Als Metellus daerna de ftad Gnofus

belegert had, ftak Laflhenes zijn huis,

dat vol goederen was , in brant en

vlughte uit Gnofus. Toeri wierden de

fteden Gnofus , Lyktus , Erythrea ,

en meer andere , en eindelijk het ganfch

eilant, na een drie jarigh oorlogh,

door CMetellus verovert.

. De Kreters alleen waren, onder alle

andere volken , ten dien tijde vry. Ook
getuight Sdtiftius , dat de Kreters , na

die eenmael' reeds beftreden waren

,

geen eind dan. met hunnen ondergang

zouden hebben. Want op het zeventig-

fte jaer
?
voor des Zaligmakers geboor-

te , was , door de Romainen ,het eerfte

Kretifchc oorlogh aengevangen,uit be-

geerte alleen van het edel eilant te win-

nen : hoewel eene oorzake voorgewent
wert, als dat de Kreters^Mithridates,

koning van Fontus, begunftighden, en

hem , die tegen de Romainen oorlogh-

de ,
gehuurde krijgsknechten toezon-

den, en met de zeerovers (die toen de

pretor Antonim,vzdcz van Antonius den

Drieman, vervolghde) maetfehappy

van oorlogh aengevangen, en Anto-

nius zelven , die voor gezant aen hen
gezonden was , onbeleeft bejegent en

hem trots antwoort gegeven hadden.

Derhalve befprong Anto?iius aen-

ftonts het eilant Kreten , met een grote

hope en betrouwen van zege: dieshy

meer ketenen in de fchepen als wape-

nen voerde. Maer de vyanden onder-

fcheptcn de meefte fchepen , en hingen

de gevangenen aen de zeilen en touwen

op. Aldus quamen de Kreters, in ma-
niere van zege-praelders , in hunne ha-

vens weer om roeien. Antonius zelf

quamooktefneuvelen, of viel in eene

ziekte, en eindighde met zijne doot

dezen ongelukkelijk gevoerden oor-

logh. Liv. lib. 97. Flor. lib. 3. c. 7.

Appian. Legat. 30.

En fchoon dees Antonius het eilant

niet had t'ondergebraght , zoo ver-

kreegh

SaluR".

L.b. + .

Hiltor,

Flor.lib,

3»
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Plu-
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I'omp.

Appian.

riu-

tarch.

flor.

Liv.
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kreegh hy evenwel by de Romainen

den bynaem van Kreter of Kreten/er.

Hy was opziender vandeganfehezee-

kufte , zoo verre het Romainfche rijk

ftrekte : welk ampt hy , doorgunfte van

de Burgermeefters Kotta en Cethegus ,

bekomen had.

Wanneer guintm Metellus op het

eilant Kreten , om hetzelve te verove-

ren , en onder gehoorzaemheit der Ro-
mainen te brengen , oorloghde, wert

tegen de gevangenen zoo fel gewoet

,

dat vele zich , uit rniftrooftigheit , met

vergif om 't leven braghten. Andere

boden , door gezanten , hun overgift

Pompejus, die zich toen in Pamfylie be-

vond, by zijn afwezen, aen. Dees floegh

hunne aenbiedingen van overgift niet

af; maer beval hen gijzelaers tot on-

derpant te geven.

Qndertufichen voxboo&Pompejus aen

Metellus , by brieve , het oorlogen , en

fchreef aen de lieden, dat zy na zijne

woorden niet zouden luifteren : ja hy

beval hem van het eilant af te trekken

:

dewijl hy dat, als een gedeelte van de

provincie , hem aenbevolen , wilde

aenvaerden. Hy zond ook derwaerts

Lucius Oktavius , een van zijne gezan-

ten ; hoewel zonder krijgsheir : naer-

dien die geen krijgh zou voeren ; maer

de fteden onder de trouheit des Room-
jfchen volks aennemen.

Wanneer dees zich met de beleger-

den binnen de muuren befloot, en te

gelijk met hen ftreedt, zoomaekte hy

daer door Pompejus niet alleenlijk hate-

lijk en nijdigh ; maer ook belagghelijk.

Doch Metellus floegh het bevel van

Pompejus , in een vreemde provincie

,

in de wint: want hy voer met den aen-

gevangen oorlogh voort , en pleeghde

des te verwoeder het recht van over-

winnaer op de vyanden, en ylde hen

fchade aen te doen , eer Pompejus zou
overgekomen zijn. Hy klaeghde ook,

by brieve, na Rome gezonden, hoede
glorye van zijne verrichte daden, door
Pompejus benomen zijnde, voor-by ge-

gaen wert, die na Kreta zijnen gezant

gezonden had , om d'overgevingen der

fteden t'aenvaerden.

Pompejus beantwoorde zijne brie-

ven, en gaf reden , dat hy zulx had doen
moeten.

Arifiion week uit de ftad Cydonia

,
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en nam (hebbende Lucius Bajfus over-

wonnen) de ftad Herapydna in , en bc- 7

fchermde die tegen de Romainen.
Kornelius Sifenna , lantvooght teDio.

dier tijde , van wegen de Romainen

,

van Griekenlant, quam met een krijgs-

heir op Kreten , en vermaende Metel-

lus den volke te verfchoonen. Maer
wanneer dees Metellus van zijn voor-

nemen niet kon afbrengen , hield hy

zich ftil , en ging niet met dwang tegen

hem te werk.

Na Metellus den eilanders vele

rampen aengedaen had , nam hy de

ftad Eleuthera met verraet in : na

de verraders een tiggel-ftenen tooren,

vaneen groot gevaerte, en d'alleronver-

winnelijkfte , eenige nachten geduu-

righ zoodanigh met eeft week gemaekt

hadden , dat die kon doorbroken wor-

den.

Daerna veroverde hydeftadX^/ï,
tar^

a

en kreunde zich weinigh aen Oktavius ,

die dezelve te dien tijde in had. Wel
onthield hy zich van Oktavius eenigh

gewelt aen te doen ; maer dode alle de

Ciliciers , die hy by zich had. Einde-

lijk liet hy oktavius los 1

, na hy hem
met vele fehimpen en hoonen, in het

leger , bejegent had.

Oktavius , dien dit geweldigh (peet,

hield zich nu niet langer ftil, als te

voore ; maer nam eetft het krijgs-

heir vaiï Sifenna , die toen aen eene

ziekte overleden was , en deed den on-

derdrukten inwoonders byftant. Na
die herftelt waren, begaf hy zich na

de ftad Herapydna by Arifiion, Sedert

voerden die beide met gemeine raet en

maght den oorlogh. Wanneer zy eene

wijle daer in volhert hadden , maer daer

na vernamen, dat Metellus tegen hen in

aentoghtwas, verlieten zy het kafteel

of fterkte, en ftaken met fchepen in zee:

maer wierden, door het ontftaen van

een onweer, op het lant gedreven: waer

door vele hunner te fneuvelen quamen.
Metellus , wanneer de Kreters ge- £,>,-

|

temt waren , gafde Roomfche wetten

aen het eilant , dat tot aen dien tijt

vry geweeft was , en ftrafte het ( zoo
Veilejus Paterkulus fchrijft ) met het

einde van een zeer lange vry heit.

Metellus verwoeftc, volgens Orofius,

in den tijt van drie jaren, het eilant Kre-

ta, en braght het zelre, na het door een

lang-
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langduurigen oorlogh getemt was , on-

der dermght des Roomichen volks, en

ver wiflelde de wetten van Minos tegen

de Roomfche wetten. Doch zoo Eutro-

pius fchrijft , had A<fetellus het ganfeh

lant.voogdyfchap ofprovincie van Kre-

ten , door grote gevechten, in den tijt

van driejaren, ingenomen. Desgelijx

getuight Veilejus Paterkulus , dat Kreta,

door£>uintus Metellus,ondet de maght
des Roomfchen volks gebraght was,na

het onder d'overften Panares en Lajihe-

nes , door vier en twintigh duizent

vlugge jongelingen , die op pijl en

boge afgereght waren , de Roomfche
krijgsheiren den tijt van drie jaren af-

gemat had. Jade Kreters boden, zoo
Valeritts Maximus fchrijft, zoo man-

nelijk weerftant, dat wanneer zy, door

het belegh van Metellus, tot d'uitterfte

noot gebraght waren , met hun eigen

water, en met dat van hun vce.den dorft

lefchten. Maer Cicero, naden aert der

redenaers , en om de ftrijtbaerheit van

zijne Romeinen te verheffen, roept dat,

op een eenige aenkomfte des Romein*
fchen krijgsheirs, de Kretenfers ver-

delght waren.

DitKretifch oorlogh heeft Lucius

Flakkus voor een groot gedeelte ge-

voert, en te gelijk met den opperden

Roomfchen velth^er Metellus uitge-

ftaen. In dezer wijze wiert dan den Kre-

ters, die voor dien tijt in eene geduuri-

ge vryheit geleeft , en noit een vreem-

den heer gehoorzaemt hadden , het

jok van dienftbaerheit opgeleit. Voorts

bequam Metellus , door het verove-

ren der Kretenfers , den bynaem van

Kretenfer : als onder andere Martia-

lis getuight, daerhy.zeidt: Kreta heeft

eengroten naem 5 maer K^ijr'ika een gro-

tergegeven,dien d'overU'innaer Sc'tpïo en

Metellus voeren. De poèeten Lukanus

en Klaudianus gedenken ook het t'on-

derbrengen van Kreta , door Jguintus

Metellus.

Drie jaren daer na , op het drie en ze-

ftigfie jaer voor des Zalighmakers ge-

boorte, onder het burgermeelterfchap

van Julius Cilanus , en Lucius Murena,

en in het begin van Zomermaent, heeft

£)uintus Metellus over Kreta te Ro-

me getriumpheert of gezegen - praeld.

Pompejus ontnam hem evenwel den

cieraet des triumfs : want hy ontnam
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hem d'overften Panares en Lajlhenes

,

daer toe hy door zekeren volks-vooght

aengcraden wiertj dewijl hy zeide, dat

die, uit kraght des verdraghs , hem en
niet Metellus toequamen. Men vind

noch brokken of(tukken van marmcr-
(teen , waer in deze triumf of zegc-

(taetfie (het uitgebeelt.

Appianus gedenkt ook den triumf of
zegeftaetfie van denKtetenfer Metellus.

Pompejus heeft ook den naem van
Kreten onder zijne triumf of zege-

ftaetfie doen vlechten, als Plinius ge-

tuight, lik 2.c. 26.

Na de Romeinen Kreten hadden
t'ondergebraght, zonden zy een kolo-

nie na Knojfos , de voornaemfte (tad

des eilants , om het des te beter in toom
te houden. Ookgetuight Strabo, datLib.10

Knojfos by zijnen tijt ecne kolonie der

Romeinen had. tik opperhooft of
vooght des eilants had aldaer zijn zetel

en verblijf.

Wanneer Kreten in dezer wijze door
Metellus verovert was, wiert het tot

een provincie , of lantvooghdyfchap

,

onderde Romeinen , gemaekt> cnaen
de provincie van Cyrerk gehecht : want
men vint , by de fchrijvers van dien

tijt, altijt de provincie van Kreten met
die van Cyrene zamen gevoeght.

Onder keizer oftaviaenAuguft wert

Kreten met Cyrene tot een prsetori-

fche provincie gemaekt , en was onder

de tien lantfehappen , die de Romainen
toen bezaten , d'achtfte in orde. Maer
niet lang bleef Kreten aldus, en wert s"at) -

daar over een proconful onder den zei-
'

ven keizer geftelt. Seneka, deredenrij-

ker ,
gedenkt eenen proconful , met na-

me Oppius Flama : en Tacitus eenen an-

der Cejius Cordus,ondctkeizctTiherius.

Daer na heeft keizer Tiberius, op het

eerfte jaer zijns rijks, Kreten ca Cyrene

onder eenen queftor en ajfcjfor , of by-

zitter geftelt. Doch eerlang werden

weer proconfuls jover Kreten en Cyre- Dio _

nen geftelt : en was, ten tijde van keizer Suecon.

Hadrianus , Salvius Karius proconful*

Ook vind men Latijnfche opfehrif-

ten van dien tijt, die aldus luiden:

PROC. P R O V. CRET/È.
Desgelijx een ander : PRO COS.
SORTITÜS. PROV. CRET.
CYR. en weder een ander Griekfch

opfehrift: ANOTriAToS KPH-
Gg TH£
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THS KAI KTPHNHS. Dat is,

Onderburgermeefler van Kreten en Cy-

rene. Maer namaels wiert weder ver-

andering gemaekt, en quecfiores het ftelt.

Als blijkt uit het volgend oud opfehrift

,

onder keizer Severus gemaekt. Qü/$i-

STOR. PROV. CRET. CYR.
Daer na had Kreten weer een Confula-

ris, of burgermeefterlijkelantvooght,

en wiert onder lllyricum gerekent.

Wanneer -j* Antonius, op het vier en

veertighfte jaer voordes Zaligmakers

geboorte, allen lanrfchappen, ftcden en

volken, het recht der Roomfcheftad
en andere vryheden verkocht had , en

daer van taferelen op het Kapitolium

of Raethuis te Rome aengeflagen wa-

ren, zoo wierden derijkfteftedenvan

Kreta van fchattingenontflagen. Ook
wiert befloten , dat, naden Proconful

Markm Brutus, Kreta geen provincie of

Iantvooghdyfchap meer zou zijn. Ook
wilde dees Antonius , na het Iantvoogh-

dyfchap van Brutus , de vryheit aen de

Kretenfers herftelt hebben : gelijk Cice-

ro den zelven dat in zekere oratie te-

genwerpt : en ook Dio het zelve al-

dus tegen fpreekt: Waer hebbenlvy ge-

lezenfdat de Kretenfers\na het Iantvoogh-

dyfchap van Brutus , zouden vry z,ijn ?

ove> TPien Tvy , na de doot van Cefar , be~

Jloten hebben te heerfchen.

Wanneer Kafiim en Brutus JuliusCe -

farsatnwzs hoorden, verlieten zy Kreta

en Bithynie, (derwaerts zy door den

Roomlchen ra et gezonden waren.) de-

wijl zy oordeelden dat die lantfehappen

Ihen niet zeer voordeligh waren , en

leiden hunne gedachten te werk, om
Syrië en Macedonië in bezit te nemen :

welke landen tot hen wel niet behoor-

den : maer hadden het oogh daer op
geworpen , dewijl de zelve ten dien tij-

de van rijkdommen en geit bloeiden.

Na de Griekfche keizer Konfiantijn

de Groote een nieuwe verdeiling des

rijks gemaekt had , en vier * lantvoogh-

den of overften geftelt had , 'fcheide hy

ook Kreten en Cyrene van malkande-

ren, en maekte die tot twee provin-

ciën of lantvooghtdyfehappen. Hy ftel-

de Kreten onder den twedenvooght,
en Cyrene onder den derden. In de ver-

deiling des rijks, onder zijne drie zoo-
nen, Konftantius , Konftantinus en Kon-

ftans, gaf hy aen Kovjlmtius Tracie

nu KANDI A.

enOofte: aen Konftantinus deWefter-

delen , aen den occaen gelegen : en aen

Konfans, Kreta, Afrika , en lllyricum.

Een weinigh voor den rijt van den

Griekfchen keizer Konfiantijn ftont

Kreten orider eenen Vicaris of ftede-

houder van Macedonië, na de vorm
der provinciën verandert was.

Op het twee hondert en tweeen ze-

ventigfte jaer , voor des Zalighmakers

geboorte,deed Areus, koning der Lace-

demoners, den Gorty ners, of inwoon-

dersder ftad-Gortys^ die op Kreta met

denoorlogh gedrukt werden, byftant.

guintus Fabius Labeo trok op het

honderten negen en taghentigfte jaer,

voor des Zalighmakers geboorte , met

een vloot na Kreten i onjde Romainen
en Italianen , die in flavernye gevan-

gen gehouden werden , te verloflen.

Wanneer op het hondert en twee en

zeventigfte jaer,voor des Zalighmakers

geboorte, de Kreters zich door on-
derlinge woede en tweefpalt als ver-

fcheurden , wert onder hen eene wa-

penftant voor eenfge maenden ge-

maekt. Maer op d'aenkomfte vanden

Roomfchen gezant guintus CMinu-

tius , die met tien fchepen door de Ro-
meinen gezonden was, om de krake-

len der Kreters neerteleggen
, quamen

zy tot hope van vrede.

Op het hondert en negen er) zeftigfte

jaer, voor des Zalighmakers geboorte,

wiert een goddelooze daet , en zeer

vreemt van de zeden en gewoonten der

Grieken , op Kreta bedreven : want als

onder de Cydoniaters en Apolonhters

niet alleen maetlchappy,maer cok 't ge-

meen recht van maetfehappy gemaekt
was, en alle rechten, die toen byde
menfehen voor heiligh gehouden wier-

den, hen beiden gemein waren, en de

taferelen deflelven verbonts, zijnde met
eede ter wederzijde bekraghtight , nef-

fens het beelt van den Ideefchen Jupijn

gehecht ftonden, zoonamen evenwel

de Cydoniaters, wanneer zy in tijd van

vrede, als vrienden van d'Apollonia-

ters ontfangen waren, hunne ftadin,

onaengezien de heiligheit des verbonts.

Zy hieuwen al het manvolk ter neer, na

het pionderen van hunne goederen, en

verdeilden al hunne landeryen onder

malkandercn.

De Cydoniaters , die toen ook voor

de

Plut

inP

,

Lir.

Pol}.
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de Gortyners bevreeft waren, (want

reeds te voore was hunne ftad in het

uiterfie gevaer , vandoor hen verovert

te worden,' gebraght , wanneer Tfjtho-

krates die beftont in te nemen) zonden

gezanten aen Eumenes , koning van

klein Afic, eneifchten, uit kracht des

ijb. verbonts, byftant; die" teryl cen.beri-

iidor. de van drie hondert krijgsknechten

zond , onder beleit van zijnen veltheer

Leo. Wanneer die aldaer met den by-

ftant gekomen was , gaven de Cydo-
niaters aen Leo de fleutels der poorten

over, en vertrouwden de ganfche ftad

aen zijne zorge.

Op het honderten vijf en twintigfté

jaer, voor des Zalighmakers geboorte

,

ontftont oorlogh tuflchen deKnoflers

13$
en Gortyners. De Gortyners namen tot

hunnen veltoverfte Doryiaus aen, een

Ponter, en "ervaren in hetfcharen van
krijgsheiren , die door Mithridates

Euergetes , koning van Pontus , na

Kreta gezonden was , om vreemt
krijgsvolk aen te nemen. -

Dees Doryiaus braght den oorlogh
Stta t,.

gczwint en gelukkelijk ten einde , en
wert van de Knofiers met de grootfte

eeren aengedaeri. , .

"Wanneer hem, niet lang daerna, de
dootflagh van koning Mithridatcs ter

oore gekomen was , bleef hy op Kreta,

met zijn huisgezin wonen, Hy was de

overgrootvader van de moeder, varr

den aelouden Griekfchen laritbe[chrij-

ver Strdbo.

K^andia onder de Grieken, Saragenen, Genue-

fen en Venetianen.

iren.

ia-

>

tin.

rapo-

an-

f*\ Nder den Griekfchen keizer, Mi-
^-^ cha'él Balbus , namen de Sarace-

nen ofMoren, die toen in Spanje woon-
den, de gelegenheit waer, en ruften

eengrote vloot toe. Zy verwóeftenen

plunderden d'eilanden Cyklades , en

quamen ter gelegener rijt op heteilant

Kandia , dat zy , zonder tegen-weer

te bieden, innamen. Zy doorftroop-

ten het ganfeh eilant , en braghten

d'inboorlingen en alle de fteden onder

zweep 5 behalve twee fteden , Gortys

en Cydonie : of behalve eene ftad Gor-

tys , welker bifïchop Cyrillus gemar-
telezeert wiert.

Na verloop van een jaer, beftont de

zelve keizer het eilant weer te verove-

ren 5 hoewel te vergeefs. Hy zond
tegen de Saracenen een vloot fchepen

in zee : doch die rechte niet gedenk

-

waerdighs uit : want de vloot wiert

verflagen : en d'overgeblevenen bragh-

ten hem de tijding van den neêilaegh.

Daer na rufte de keizer weer een

grote vloot uit , en zond die tegen de

Saracenen na Kandia , onder beleit van

den admirael Krateras , die in 't eerft

gelukkigh voght: wanthykreegh vele

Saracenen gevangen , en dode ook
vele.

Wanneer hy daer na zelf, en zijne

krijgsknechten , moedigh op de zege

,

en als of zijne vyanden nu reeds magh-

te brengen,

der viote

teloos gemaekt waren , en noit zouden
derven beftaen hen weer aqn tetaiien,

zoo gaven zy zich tot wellurt en den

wijn over , en (liepen den naght ; na

wel gebraft te hebben , zonder zorge

en waght. De vyanden , des verwit-

tight, befprongen hen des nachts met
groot gefchrei, en velden hen alle zoo-

danigh ter neer , dat naulix een over-

bleef, om de tijding van den neerlaegh

Want zelf d'admirael

Kraterus , wiert op een

laft - fchip , daer mee hy gevlught

was , achtethaelt , en levendigh ge-

kruift.

Zeven- en -veertigh jaren daer na

wierden de Saracenen , onder den

Griekfchen keizer Bafilim Macedo
3

Wanneer zy de zee overal onveiligh

maekten , door de Kriftenen ge weldigh

ingetoomt en verzwakt : hoewei de

keizer in 't eerft een groten neerlaegh

gekregen had : want als hy tegen de

Saracenen , die op Kandia waren , te

velde getogen was, wiert hy overwon-

nen , en veel yan zijn volk verflagen.

Ook was hy gevangen geweeft , 't en

zy Theophylaktus JhaJIaktus, vader van

Lakapenus , iiamaels keizer , hem uit

's vyants handen geredt had.

Daerna zond dezelve keizer tegen

de Saracenen, op Kandia, zijnen zwager

KrijioforitS) die hen fiagh leverde, en

Gg z ver-
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verfloegh, en hunne ftoutheit dempte.

]a hy verzwakte de Saracenen zooda-

nig , dat die befloten aen keizer Ba-

filius fchatting te betalen.

Maer fchoon de Saracenen in dezer

wijze t'ondergebraght waren, zoo za-

ten zynaulijx tien jaren (hl, en ftaken

d'ooren weer op, en plaeghden d ei-

landers opnieumet roven en ftelen, en

weigerden de beloofde fchatting aen

de Griekfche keizers te betalen.

Phran- Na verloop van zeventigh jaren,

Cedren
zonc* keizer Puer , naneve van keizer

Zona- Ba/ilius Macedo , een fterkc vloot van
ras. fchepen, tegen de Saracenen, na Kandia,

Kuropa- onder beleit van Magifter Nicephorus

!at- Fokas, die namaals ook keizer wert.

Dees, op Kandia gehnt, verftroide

enverjoegh, met gevecht op gevecht,

altijt geduurigh de Saracenen. Wan-
neer die niet magtigh waren weer-

ftant te bieden , befloten zy zich , uit

fchrik en vreze, op hunne kaftelen.

Fokas deed alle ftoormge'/aerten voor

de fteden , die te veroveren waren,

planten , en braght , na de fchrik in

den vyant verwekt te hebben , alle

de kartelen onder zijn gebiet , en ver-

t°[- overde ook de hooftftad * Chandace
Kandia. . . ,

met de wapenen: aen wien zich eeni-

ge andere kiene fteden op gena enon-

gena overgaven. Hy krecghdenovcr-

fte of vorft des eilants gevangen ,

ook Anema , de twede perzoon naeft

hem , en braght weer het gantfch

eilant , dat de Saracenen hondert en

vier, of, zoo anderen willen, hondert

zeven en twintigh jaren bezeten had-

den , onder het Griekfche rijk.

Zedert bleef Kandia, onder de Griek-

fche keizers , tot aen de regering van

keizer Alcxius Angelus Komnenus : on-

der welken het , beneffens het eilant

Cyprus , ook afviel : want zeker Rhap-

fommates nam Kandia in, en wierp

zich tegen den keizer op. Maer beide

eilanden wierden niet lang daerna

weer onder het keizerrijk gebraght

en herftelt : want het was vee! meer
een beftaen en toeleg van Rhapfom-
mates, als een verrichting of uitwer-

king van zijn beftaen.

De Griekfche hiftorifchryvers Zona-
ras, en Theodorus Metachytus verhalen
dit beftaen van Karyces en Rhapfomma-
tcs by na met een en d'zelve woorden.

KANDIA.
Zonaras dan fchrijft aldus, toen ging

ook Cyprus en Kreten aen muiterye of

afval zwanger : het een Tvcrt door Kary-

ces ingenomen , dk zich tegen den Kei-

zer (lelde , en het ander door Rhapfom-

mates : maer die beide eilanden kierden

ook niet langdaer na aen de heerfchappye

der Grieken herftelt.

Wanneer Kandia onder de Griek- Por-

-fche keizers van Konfiantinopolen ftont

,

c

quamen tien Roomfche geflaghten

of huisgezinnen daer op met der woon:
welker huizen gezeit worden te zijn

,

die in zekere fchaduwrijke dalen , na

hetWefte, gezien worden.

Maer wanner de Griekfche Eilanders,

ten tijde van den Doge, Arrigo D andoio,

tegen de Venetiancn opgeftaan waeren,

wierden zy daerna, op het jaer dertien

hondert drie en veertigh, door hen weer

t'ondergebraght , die derwaerts een kolo-

nie van hun eigen volk zonden , om
het eilant te bewaeren , en de muitelin-

gen in toom te houden. Hier door qua-

men de imvoonders van dat eilant

driederlel flagh van menfehen te zijn

:

te weten , edele Venetianen , edele

Kandianen , ( by d'Italianen Kandiot-

ti genoemt
,
) en Grieken.

De edelen Venetianen , en edele

Kandianen waren alle Venetianen

:

maer d'eerfte uit adelijken gcflaghte,

en de laetfte burgers , ofvan het grauw
van Venetien. Alle deze volken gin-

gen in kolonie na Kandia , daer zy

zich van het ganlch eilant meefter

maekten : want de Grieken waren om
hunne muiterye daer van berooft.

Wanneer daer na d'Italianen het

Griekfche rijk of monarchye in ver-

fcheide vorftendommen verdeelt had-

den , en BalJelvijn
, graef van Vlaende-

ren, ontrent op het jaer elf honderten

negentig tot Konftantinopolitaenfchen

keizer gekoren was, viel den Genue-

[etï het eilant Kandia , onder andere

,

ten deel.

Zoo andere willen , waren de Ge- Ni«i

nuefê zeerovers , ( dat toen een zeer
chon

gering , veracht , ellendigh en rampza-

ligh volk was
,
) met vijf ronde fche-

pen en vier en twintigh galeyen, on-

der fchijn van koophandel re doen , na

Kandia over gefteken , dat zy daer pi, ra n

na vyantlijk aen taften , en zeer lich-

telijk het ganfeh eilant bemaghtighden.

Daer-
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Daerna gaf keizer BaldeTvijn aen I meer als honder jaren door den ftaec

m-
iic.81

ir.

Mn.

ft.

\n.
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ItO-

Bonifacius, Markgraef van UWontfer-

rat of Menteferrat , in het gebiet van

Genua gelegen, voor eenige bevvezë

dienftenert byftant in den oorlogh ge-

daen , het eilant Kattdia enandere plaët-

fen, en maekte hem Ook koning van

Theffalie. Doch Bonifacius verkocht,

op het jaer elf hondert vier en nëgen-

tigh , Kandia aen den raer van Venetien.

Zoo andere Willen , had Bonifacius

Kandia doorgifte van den Griekfchen

keizer Alexius bezeten : dat op het

jaer voor noemt, keizer Baldulvijii,

met toeftaen van Bonifacius , aen de

Venetianen vóór twee hondert en vijf-

iigh loor goiïts verkocht en leverde

,

en maekte , tof vergelding van Kandia
,

Bonifacius koning van' Thejfalie.

Tot behoudenis van dit eilant hebben

de Venetianen , om de onbeftendigheit

en wankelbaerheit der Griefcfche in-

woonders, namaels vele oorlogen ge-

voert , nu met zege , en dan met neerla-

ge. Want wanneer zy het een wijle be-

zeten hadden , floegen de inboorlingen

,

óp het jaer dertien hondert drie en

zeftigh aen het muiten , en traghten het

jok van den hals te fchudden. Derwaerts

de Venetianen eenen Luchinus Vermius

zonden, om het eilant weer onder

gehoorzaemheit te brengen: gelijk hy
dat ook zonder eenige bloetftorting

volbraght.

Eenigen Willen , dat , na het voeren'

van vele oorlogen , de Venetianen op

het jaer dertien hondert zeven en

zeftigh , onder beleit van Markus Kor-

narim , dit eilant geheelijk onder hun
gebiet gebraght hadden. Zulx, nadien

tijr, geen oproer , noch tweefpalt

,

noch eenige muiterijen , aldaer onder

d'inboorlingen meer vernomen wier-

den : maar het eilant bleef tot aen het

jaer zeftien hondert negen en zeftigh,

geruft en ftil onder den ftaet van Vè-

netien.

Na de Venetianen het eilant Kandia y
ïn bezit gekregen hadden , hebben

zy de ftad met edelen en onedelen
,

voor een groot gedeelte, bevolkt :

want als de Venetiaenfchë raet de on-

beftendigheit en trouloosheit der

Griekfche inwoonders of ingeboore

Griekfche lantluiden, Sfakcioten ge-
j

noemt , bemerkte, en om die te temmen

van Venetien. groote onkofte, moei-
te en gevaer aengewent was , zoo
beflootdees, na rijpen overlegh, een
kolonie van Venetianen na Kandia ovez
te voeren. Dies wierden derwaerts

.

uit d'ëdelen engemenen volke, ruiters

en voetknechten gezonden, en onder
hen , door bevel des raërs , de lande-

ryen en KafalUn of dorpen in leen uit-

gëdeelt : het welk in diet wijze ge-

icliiede.

Na de algemene uitdeilders (die uit

raetsheerlijken geflaghte door den Ve-
netiaenfehén raet , met gemeender ftem-

me gekoren waren
, ) drie hondert en

vier en negentigh baronyen of kaval-

leryen in gevoert , en het eilant in

vier gebieden onderfcheiden hadden,

voeghden zy eiken gebiede zekere ge-

deelte toe : want aen het gebiet van Kan-

dia en Sitia voeghden zy twee hon-
dert drie en dertigh kavalleryen , aen

dat van Kanea zes en negentigh, en

.ztnRetimo vier en zeftigh toe.

Deze baronyen of kavaleryen wier-

den weer daerna in Sernjtnterias "e-

fmaldeelt, en aen ieder baronye zes

van deze ferventer/as toegevoeghr.

Daerenboven wert ieder Seri>enteria

in vier en twinfigh karatten , die twee

en dertigh Gefimes uitmaekten, ver-

deilt.

Die nu eengehele kavaleryeof baro-

nye bezad, moft twee paerden, ten dien-

fte van 't gemeen , op eige onkofte voe-

den : te weten , een paert van de cerfte

,

en het ander van detwede orde. Die
vier Serventerias bezad , moft een ge-

harnaft paert Hechts van d'eerfte orde

:

die twee Serventerias , een paert van de

twede orde : maer die een Serventerie

bezad , een gemeen paert van de derde

orde houden. Zy moften daer en bo-

ven , op wenken van den algemenen

overfte, wanneer de gelegentheit het

vereifchte, gereet zijn, om den zelven te

volgen en het ftrant te beichermen. Hier

door gefchiede, dat d'inwoonders der

ftad Kandia , uit Italianen en Grieken

t'zamen gefmeet, tot een zeer groot ge-

tal aengegroeit waeren, die, gelijk zy in

godsdienft en zeden verfcheiden wa-

ren, alzoo ook in ftaer onder eikan-

deren verfchilden : wanr zoo wel de

Venetianen , als d
J

ingëboore Kandia-*

Gg 3 nen
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nen oï Grieken, waeren in burgers en ede-

len , en in 't gemeen volk of in geme-

ne luiden , onderfcheiden ,
gelijk gezeit.

Alle d'Italianen en edelen gebruikten

d'ltaliaenfche tale, (welke byde Grie-

ken Frang?ka of Franka genoemt wort,)

en onderhielden de gebruikelijkheden

der Roomfche kerke. De Grieken heb-

ben 'er de Griekfche lanttale, hoewel

onzuiver en gebrooken, nu noch in

gebruik, en leven 'erna hunne gewoon-

te, en wijze. Beide deze volken ver-

ftonden ook beide talen, inzonderheit

luiden van eenige opvoeding.

Die nu uit den rang der Venetiacn-

fche edelen na Kandia overtrokken,ver-

loren het burgerrecht van Venetië» niet,

maer genoten alle vryigheden en voor-

rechten , die ook andereedelen of wel-

geborc mannen van Venetien genoten

:

want zy hadden,wanneer zy te Venetien

quamen , vryen toegang tot de algeme-

ne lantdagen, en moghten het ampt

van majeftraetof overheden bekleden ,

indien zy Hechts eerft door openbare be-

fcheiden bewezen hadden, dat zy uit

adelyken geflaghte gefproten waren.

Venetiaenfche overheden voerden

het gebiet over alle perzonen , van

Wat orde zy ook waren , en werden

alle twee jaers , door den raet van

Venetien, of door d'openbarelantra-

den, derwaerts gezonden. Deze over-

heden volghden eikanderen by beurten

,

en deden den volke , uit den naem en ge-

zagh des Venetiaenfchen raets, en na het

voorfchrift der Venetiaenfche wetten
,

recht. In waerdigheit overtrofde geen ,

die, methertoghlijkenmaght en tijtel,

nu KANDIA.
den ftaet beftierde. Naeft dezen was de

gtoote overfte , gemenelijk de grote

kapitein genoemt : nefFens wien , met
openbare gezagh en gelijke ftemmen

,

in het rechtuit tefpreken, twee raets-

heren zaten , die het majeftraetfehap

,

het derde in rang, bedienden. Na
deze volghden twee rentemeefters

,

die ook uit adelijken geflaghte wa-
ren, en dien 't bewint en zorge over
'slants geltaen bevolen was: hetwelk
zy invorderden , uitgaven en uitdeel-

den , na goctdunken van de opper-

overheden. Over het. kafteel gebood
,

een overheit of majeftraar , de vijfde

in orde, Kaftellano , dat is, Kaftelem

doorgaens genaemt , die ook uit wel ge-

boorne mannen, of uit Venetiaenfche

raetsheeren was , dien de zorge des

kafteels aen bevoolen was : waer uit

hy , den gantfehen tijdr van zijne be-

diening , nietgaen moght, op pene van
den hals.

Behalve die overheden van adelijke

ofraetsheerlijke orde, was 'er ook eene

kanc^lier, of fekretaris, gemenelijk

de groote kancclier genoemr , die uit

den rang der Venetiaenfche burgers ge-

koren werr. Hy had het gezagh ovec

de kancdlerye der ftad Kandia, en ge-

bood over alle andere ftadsfehrijvers,

en trok een groot genet uit zijn ampt.

Hy bleef vijf volle jaren in zijn ampr

,

daer alle d'andere overheden om de

twee jaren afgingen. Alle de overige

ftads ampten en bedieningen werden
door de Venetianen en ingeboore

Kandianen , die edelen van geboorte

waren, bedient.

kandia onder den Turkfchen keizer.

OP het jaer zeftien hondert negen

en zeftighjden achtften van Herfft-

maent, wert de ftad Kandia,, benef-

fens het gantfeh eilant , na een belegh

van twee jaren , drie maenden en ze-

ven en twintigh dagen , door de Tur-
ken , onder de regering van den Turk-
fchen keizer Mahometh , de vierde van

dien name , by verdragh , met al het

gefchut in bezit genomen , na alle de

inwoonders daar uitgetrokken waren :

behalve rwee Griekfche priefters, eene

vrouw , en twee Joden.

"Wy zullen hier niet wijtlopigh den

I

oorfprong van dezen oorlogh , noch
hoe het ganfeh eilant Kandia, behal-

ve de koninglijke hooftftad Kanlia,

door de Turken eerft verovert wierr,

ten toone ftellen : noch op wat wijze

namaels zich het belegh der ftad, ge-

duurende den gemelden tijt, van tijt

tot tijt heeft toegedragen : maer al-

leenlijk kort en beknoptelijk, het ein-

de des beleghs , en het overleveren

der ftad aen de Turken , aenroeren,

en met de komfte der Franfche vloot,

-

on-
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onder beleit van den hartogh van Beau-

fort , als admirael , beginnen : want die

dingen van ftuk tot ftuk te willen ver-

handelen , zou, ter oorzake van de

merkwacrdige en veelvoudige voor-

vallen , en langdurigheit des beleghs

,

eene brede befchryvingh vereifchen: be-

halve men dezeftoffe reeds wij tlopigh

by andere , zoo in het Italiaenfch , als

Franfch , Engelfch en Neerduitfch be-

fchreven en verhandelt vind.

In den aenvang des jaers zeftien hon-

dert een en zeftigh bevonden zich in

de hooftftad Kandia twee duizent kei-

zerfchen , onder den overfte Spar , acht

hondert Savoyaerden te voet, en zes-

tigh tepaert, acht hondert Franfchen,

en vijf en twintigh hondert Italiaen-

fche voetknechten.

De Venetiaenfche vloot quaminde
vroege Lente weer voor de ftad Kan-

dia by een , en keerde de Turkfche

vloot , welken geit en voorraet van

lijftoght binnen Kanea zocht te bren-

gen, af, en veroverde elf gaLayen,

die met het meefte gele en voorraet

van lijftoght geladen waren. Negentien

galeyen werden , zoo met branden als

in den gront te fchieten, vernielt. Eeni-

ge duizent Turken wierden gevangen
,

en vele Kriften flaven verloft. De
overige Turkfche fchepen weken na

de Dardanellen. Door dat verlies bleven

de Turken op Kanea in groten noot

en kommer.
De admirael der Venetianefi verloor

zijne eene hant: ook quamen vele voor-

naeme bevelhebbers , en andere opper-

hoofden , beneffens földatcn en boots-

gezellen, teineuvelen.

Op het einde van Lentemacnt , des

jaers zeftienhondert drie en zeftigh,

veifloegen de Venetianen by Nieu

Kandia drie hondert Turken , hoe-

wel de Turken noch Venetianen s;een

noch iet van belang aan-

Ook rechte de Venetiaen-

fche vloot niet uit, hoewel zy mee-
fter ter zee bleef, en van de Turkfche

eilanden, in d'Archipel gelegen, de
fchatting haelde , en ecnige fchepen

van kleen belang weghnam : • waer
door de toevoer na de ftad Kanea gro-

telijx verhindert wiert.

De Huizen van Bronswijk en Lunen-
burg zonden derwaerts drie regemen-

belegh

vongen

ten voetvolk, die in alles drie duizent'

en drie hondert man uitmaekten. Het
eerfte van deze regementen wert door
den Graef ErnJI van Waldek gevoert

:

het twede door Mollofon , en het der-

de door den Graef van Radesfcld.

Zy monfterden hun volk xcFerone, en

traden den achten twintighften vanLen-
temaent , des jaers zeftien hondert acht

en zeftigh, te Venetien te fcheep, en
deden den tw.aelfden van Bloeimaent

het eilant Kandia aen.

Wanneer de ftad Kandia , ophetjaer

zeftien hondert negen en zeftigh , na

een langduurigen belegh en 't uitftaen

van zoo veele ftormen , ftont door de

Turken verraften vermeeftert te wor-
den, waren de kriften Prinflen vaft be-

zigh, om derwaerts fcheepen en krijgs-

volk tot byftant te zenden , volgens hun
beloften aen die van Venetien gedaen.

De paus prefte den koning van Vrank-
rijk hert aen, om zijne vervaerdigde

krijghstroepen te doen vertrekken.

Over de vloot des koningsvan Vrank-
rijk gebood, alsadmkael, dehertogh
van Beaufort: enoverhetlantheir, als

veitheer, de hartogh van Navailles : be-

neffens twee velt-marfchalken , Bret en

Kolbert. Het zce-volk , onder beleit van

den admirael van Beaufort , wert by
eenige op vijf duizent en vijf hondert :

en het voetvolk of lantheir , op vier

duizent en vijf hondert koppen be-

groot: behalve twee hondert mosket-

tieren des konings , beneffens tweehon-

dert reformeerde krijgs bevelhebbers en

zes hondert Ftanfcheedelluiden. Daer
by had d'admirael Beaufort noch twee

duizent van zijn eigen volk gevoeght;

behalve de vrywillige van zes of acht

hondert te paert. Het welk al uitge-

lezen en wel toegeruft volk was. Ri-

kaut begroot het getal , zoo van het lant

als zeevölk , op zeven duizent koppen.

Deganfche vloot, fterk vijfen veer-

tigh zeilen , vertrok den zeften van

Zomermaent, des jaers zeftien hondert

negen en zeftigh, onder het losbran-

den van hetgefchut, van voor de ftad

Thoulon , en liet het anker den negen-

tienden der zelver maent voor de ha-

ven van Kandia^ op een zekere plaetfe in

zee, La Fojfa., dat is, de gracht ge-

naemt, vallen. Met deze vloot qua-

men ook veertien fchepen van Veue-
' tierig



240 KRETA nu

tien , geladen met verfch volk

,

krijghstuigh en paerdcn , die de zelve

in zee ontmoet waren.

Hier uit ontftont een onuitfpreeke-

lijke vreughde, in de ftad Kandia, onder

de belegerden, en wert daer op al het

gefchut , na den voorgang der vlote-

lingen , rontom op de wallen en op

het kafteel losgebrant : en alle de klok-

ken in de ftad geluit , en de bloetvlag-

gen op de toorens en wallen uitge-

fteken.

Des volgenden avonts wertdevelt-

hecr, de hertogh vznTiavailles , benef-

fens eenigc vrywilligen en vele voorna-

me krijgsoverften , in de ftad gehaelt

,

die zich aenftonts na de woonplactfe

van den algemeene kzp'uc'mMorojïni be-

gaf,om de gelegentheit van het veltleger

en den ftaet en ware gefchapcutheit

des beleghs te vernemen. Des avonts

keerde hy weer na boort , en deed daer

van aen den admirael der vloot , de her-

togh van Beaufort, verflagh. Ook zond

de algemene kapitein CUorofni, met
den beruchtcn boumeefter Kafieüaen

,

een zeer net ontwerp of fchets, zoo

van de veftingen der plaetfe, als van

de gelegentheit van -des vyants velt-

leger. Na de zake wel ovenvoo-

gen te hebben, befloten zy alle , dat

de ftad groot gevaer liep van verovert

te worden , indien de Turken een al-

gemenen ftorm beftonden te doen, eer

de byftant en hulptroepen uitgefcheept

waren. Dienvolgens verzocht d'alge-

menekapitain Morofini, dat mende
krijgsbenden uit de fchepen in de ftad

wilde doen komen , om zoodanigen

overval tegen te ftaen.

Den een en twee en twintighften,

tradt al het krijgsvolk , uit de fche-

pen , te lande , in de ftad : behalve eeni-

ge, die door 's vyants gefchut getroffen

vvaeren.

Den drie en twintighften wert groo-

te'krijgsraet gehouden , en eenpaere-

lijkgeoordeelt, dat de plaetfe niet lan-

ger te houden was, 't en zy men een

meer als gemeenen aenflagh in 't werk
ftelde , en een hevigen uitval deed:

waer op ook befloten wert , om tegen

den zeven en twintighften een alge-

meenen uitval met de ruitevy en voet-

volk te doen. De fchepen midlerwyle

zouden geduurighlyk op de Turken
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fchieten, die aen de zijde van het bol-

werk S, Andrea lagen. Denzesen twin-

tighften waren alle de krijgbenden te

lande geflapt. Men was den volgenden

nacht bezigh , om het werk tot den
uitval des morgens te vervaerdigen.

Na het krijgsheir in de wapenen ge-

braghtwas, wierthetin vierflagh-or-

dens gefchaert.

De eerfte was die van den admirael

Beaufort, daer over Martel Vandray

en Gravier geboden : de tweede, die van
den onder admirael, gevoert door La,

Motte en La Plante : de derde, onder be-

leit van den ridder van Bouillon, Cabaret

en den ridder d'Ailly : de vierde was
van Almerai , geleit , onder hem , door
Vanetier , La Roche , Fouter Bitaud en
de ridder van Nesmond.

De lijfwaghten van den hertogh van
Beaufort , waren gelaft op de linke

zijde van deze flaghordens te trekken.

Hyzelfbelafte zijne fchepen zoo dicht

aen het lant te gaen leggen, als mogelijk
was , en op de vyanden te fchieten.

Daerna flapte hy zelf te lande , en
befloot , om zijne ftrijtbaerheit en
kloekmoedigheit te doen blijken , zich

voor het hooft der waegh-halzen te

ftellen , die ontrent vier hondert kop-
pen uitmaekten.

Voor deze trokken vijftigh granaet-

werpers , die van drie troepen ruitery

gevolght wierden , onder geley van den
grave van Dampierre.

De regementen van Harhurt , Konty,

de Linieres , Monpefit , en Vendanne

,

maekten het lichacm van referve of
achterhoede uit met vier flaghben-

den : die tot opperhooff den grave van
Choifeul hadden. Deze ftelde zich op
eene verheve plaetfe om het vereenigen

van den vifier , die voor het bolwerk
van S. Aiidries lagh , met den Aga der

Janiflaren , die voor het bolwerk van
Sabioniera was , te beletten. Men ftelde

tuffchen de eerfte en twede lijn vijftigh

des konings moskettiers , om zich daer

van in tijt van noot te dienen.

Het overigh van de ruitertje had
orde, om de linke zijde van de lij-

nen te beflaen , die na Sabioniera lie-

pen. Eindelijk nam het regiment van

UMontperou , om tot fleun van een

hertret te zijn , indien zy moghten
te rugh gedreven worden , het fort

van



KRETA nu KANDI A. 24!
te quaet , en wierden gedwongen hunneVznS.Vimitri totwaght-plaetfe. Vijf

hondert gravers waren gelaft, om de af-

fnijdingh des vyants, aen de zijde van

't bolwerk 5. Andries , te fleghten.

Na alle dingen aldus in orde geftelt

waren, tradmen voor dag door de poort

van S. Joris uit, en floeghmetgroote

ftiltc op weg. De lonten zelfs waren

bedekt, om de Turken niet in alarm

te brengen. d'Orde was gegeven, om
met het breken van dendagh,. zo dra

een groote mijne zou gefprongen zijn,

den vyant aen te vallen , om daer door

de Turken te verbazen , en een groo-

ter neerlaegh onder hen te baren. Ook
had men dezelve op planken en latten

geleit, uit oorzake de gront laegenvol

waters was. Dies niet tcgenftaende,was

de vochtigheit der plaetfe zoo groot,

dat het buffekruit in den brant niet ra-

ken wilde. Andere waren van gevoe-

len, dat de mijne zoo vol kruit was,

dat de vuur- werkers dezelve niet derf-

den aenfteken , uit vreze , dat zy met
haren val den Kriftcnen meer quaets

,

als den Turken , zou doen.

Een uure voor dagh * wiert dorde
van den optoght gegeven. De vrywilli-

gen of waegh-halzen , die niet meer als

een halve mosket-fcheut-van 's vyands

werken waren , be/prongen twee re-

duiten en maekten zich daer meefter

Van , en matften alle de Turken ter neer.

D'overige troepen vielen even kloek-

tooedelijk in d'af-fnijdingh en namen
dezelve , na vele vyanden om hals ge-

braght te hebben -

t
in : als ook cene

Batcry. veftingh , waer op de * beukery , tegen

't bolwerk S. Dimitri , opgerecht was.

Defgelijx wiert een groot magazijn van
buifekruit verovert j en al het géfchut

vernagelt.

Nahetaenbreken van den dagh, ver-

namen de Turken den toeicgh van den

aenflagh der belegerden : en vergader-

den op een verheven oort , die dicht

aen nieuw Kandie lagh, by een : van daer

vlogen zy,befpeurendc de zwakheit der

uitvallers, als een blixem , om hunne
af-fnijdingh weer in te nemen.

De Hertogh van Navailies trok der-

Waerts , met twee regementen voet-

volks, en twee krijghs-benden
i tot by-

ftant van zijne dragonders, die in groote
noot en zeer geperft waren.

De Turken hadden het tot noch toe

af-fnijdingh te verlaten.

De Kriftenen fchenen volkomen het

geluk en de zege te zullen hebben , wan-
neer zeker toeval , (waer van men de

rechte oorzake noit heeft kunnen we-
ten) hen in verwerringh en wanorde
braght, daer uit zy niet weer geraken

konden.

. Het Magazijn, dat te voren ingeno-

men was , en daer in hondert en vier en

dertigh quintalen buffekruit gevonden
werden, fprongh in de lucht, en dode en

wpnde een groot getal van bevel-heb-

bers en zoldaten , en inzonderheit van
de lijfwaghten. Door zulken verva-

relijken (lagh werden de Francoifen ge-

weldigh verbaeft en verfchrikt , en

meenden nier anders, als dat de vyant

een mijne onder hunfie voeten had doen

aenfteken en fpringen. De Franfen, en
zelf ook het zeevolk , weken in par-

tyen verdeelt , te rug , en liepen zonder

ftant te houden , ofna de gefchapenheit

van het magazijn te vernemen , elk zijns

wceghs , en namen alle fchandelijk de

vlught.

Vergeefs traghten de bevel-hebber-s

de verbaefde foldaten te rugh te drij-

ven, en weer by een te brengen. Niets

is maghtigh , om de krjjgs-knechten

,

die hunne eerfte hitte wegh geworpen

hebben, weer aen het gehecht te bren-

gen.

En indien men oit de Franfen met
recht heeft kunnen befchuldigen van

geen ftant te willen houden , dat was wa-

relijk in dezen voorval. Deze verbaefde

troepen ftorten over hoop in de ben-

den van d'achter-hoede , op d'eerfte

flagh-orde, zonder die hen konde flui-

ten. Aldaet grepen zy evenwel weer

moet en hert in 't li>f , en boden noch
eenigen tijt het hooft. Maer zoo dra

de vyant een nieuwe verfterkingh van

Nieu Kandia, en va.nS.Andries bekomen
had , weken de Franfen voor het groot

getal der Turken , en verlieten het velt,

om zich in hunne werken te bergen.

Zoo eenige verhalen , zou een ron

buffekruit van de Franfen, door eene

van hunne eige granaten, in den brant

geraekt zijn : waer door eenigen hun-

ner in de lucht vlogen.

De Heeren van Choifeul en Ie Bret,

die elk hun paert onder hun lijf doot

H h ge-



242 KRETA nu

gefchoten waren , wiften hunne troe-

pen , daer zy over geboden , zoo wel

aen te moedigen, dat zy die een wei-

nigh langer by een hielden. Eindelijk

boorden de Hertogh vanNavai/lesen

eenige andere edelluiden , met de degen

in de hant , een wcgh door de Turken :

voorts nam de reft der krijgs-bezetting

,

genoechzaem eerlijk, den hertret. Wat
belangt den Hertogh van Beaufort , men
zeid,dat hy geweldigh geftoort, over het

vluchten van zijn volk, was: en noit

eene voet wilde wijken; maerdathy,

zich onder de Turken vermengende,

door het groot getal overweldigt wiert.

Na zijn lichaem wiert vergeefs gezogt

:

dies waerfchijnelijk is , dat hy , door het

ipringen van het magazijn , dat het Kri-

ften heir , in zulken groote verwerringh

braght, onderdeaerdegeraektis. An-
dere willen , dat hy aen de fcheutc van

een mufket-kogel , die hem dwers door

het lijf gingh , zou gefneuvelt zijn.

De ganfche Kriften vloot , beftont

uit tachentigh fchepen , zoo kleine als

groote , beneffens zes galeafiên , en

vijf galeyen. De fcheeps-maghten

van den koningh van Frankrijk , en die

van verfcheide ftaten van Italië ,en van

Malte , lagen in een lichaem by malkan-

deren geankert , en zo na aen lant, alffe

konden , en fpeelden uit het gefchut

op het veltleger der Turken , hoewel

met weinigh voordeel. Ten zelven

tijde fprong een Franlch fchip Thirefa,

dat zeventigh metale Hukken gefchuts,

en drie hondert mannen voerde , in

de lucht , die alle te fneuvelen quamen

:

behalve zes foldaten of bootsgezel-

len.

Na dezen aenflag , daer op men met
zoo groote hope gebouwt had , miflukt

was , wiert op den derden van Hooi-

maent een nieuwe krijgsraet gehouden,

en daer in by de krijgs-vorften voor-

geftelt , om een nieuwen aenval met
tien duizent Francoifen te doen: daer

in de Hertogh van Tiavailles bewilligh-

de$ mits dat vier duizent Venetianen,

deze tien duizent mannen zouden voor-

gaen: dewijl hy zeide, dat de Venetianen

de gefchapenheit en gelegentheit der

plaetfen, reduiten, galderycn en werken
der vyanden , beft kenden ; en dienvol-

gens den Francoifen tot wegh-wijzers

moftcn dienen. Maer d'een noch d'an-
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dere voorftel nam genen voortgangh :

naerdien d'algemcene kapitein Morofini

zijn krijghs-knechten tót het uitterfte

wilde fparen.

Noit heeftmen na waerheit kunnen
weten , hoe veel volks de Venetianen,

door dezen laetften uitval,verloren had-

den : hoewel eenigen zonder zekerheit

het getal op duizent , en andere op vijf-

tien hondert koppen begrooten.

Rikaut getuight, uit eenen perzoon

verftaen te hebben , die in het velt- heir

was,wanneer de Turken de hoofden der

gefneuvelde Francoifen telden , dat'er

niet meer als hondert en vijftigh wa-
ren : doch andere brengen het getal der

gefneuvelde Francoifen op vier of vijf

hondert. Maer veie voorname krijgs-

bevelhebbers en vrywilligen , waren

onder de Francoifen gefneuvelt : als de

Hertogh van Beaufort zelf, wiens li-

chaem noit gevonden is , Guife van

Rofon , en meer andere perzonen van

name : daer beneffens vele kapiteins ,

luitenants en gemeene krijgs-knechten.

Onder de gequetften waren ook ve-

le groten : doch niet meer als zeven

of acht gevangenen : waer onder de

Mark-graef van Bois Daufijn , zoon
van eenen Marfchalk van Frankrijk , en

de Heer van Chafleau Neufoi NieuTv Ka*

(teel 5 die beide by den Vïfier met eene

groote edelmoedigheit , die den aert

der Turken ingeboren is , onthaelt wier-

den. Na dezen gelukkigen voort-

gang,maekten de belegeraers , na hunne

gewoonte , eenen bergh van de hoofden

der gefneuvelden. Zy ftaken daer na de

hoofden , door eene uitgelatenheit van

vrcugt, aen de fpietfenvan hunne pie-

ken, rijghdenfè aen touwen,en beftaken-

fe met kranzen van bloemen. Zyfloe-

gen daer op , om te braveren, tot fchimp

en fpijt, deFranfche mars , enverzel-

fchapten de trommel-flagers met een

groot geroep, en fchieten uit mufketten.

Ondertuffchen was de hertogh van

Miranda , met zijn krijghs-troepen uit

Italien , aen het eilant Standiagctent,

die op hun vertrek , van daer ten ge-

talle van vijftien hondert mannen be-

liepen; maer waren nu door ziekte,ont-

ftaen uit hitte en ongemak, tot op zes

hondert gefmolten,dat noch daer en bo-

ven ongezont , en al nieuw en ongeocf-

fent volk was.

Dit
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Dit was een flechte en zwakke by-

ftant voor eene ftad, welke nu buiten

aile hope was , 'om langer te kunnen

houden. De krijgsbezetting was niet

alleenlijk, door het vertrek der Fran-

fchen,zeer verfwaknmaer had ook meer

als vijt hondert zoldaten, zo Duitfchen,

Zweden als andere volken verloren , die

zich onder de vendels der Franfchen

verfteken hadden.

De vrywilligen volghden den zel-

ven gangh , en vertrokken , latende

Kandie in eenen ftaet , van zich onmo-
gelijk langer te kunnen verdedigen

;

want dewijfer niet meer als vier dui-

zent mannen overfchoten , die dienft

konden doen, en alle daeghs ten min-

den hondert , door den vyant, gedoot

wierden , zoo moeft nootwendigh de

ftad in korten tijd in de maght en han-

den der Turken vervallen. Uit dien

ihzigte deed d'algemeene kapitein Mo.
rojïni , de voornaemfte bevelhebbers by

een roepen , en verzoght op hen , dat

ieder zijn gevoelen zou witten , wat
in die gelegentheit van zaken en uitter-

ften noot diende gedaen te worden.

Zy befloten alle gelijker ftemme : dat

de ftad , dewijl de bezetting zoo zwak
•was , niet langer kon gehouden wor-
den .• want de Turken waren , na de

zijde van S. Andrea , reeds tot aen de

laetfte af-fnijdingh gekomen , welke

geen langer tegenftant kon doen : uit

oorzake zy laegh en zwafc was , en

uit flechte ftoffe beftont.

Aen de zijde van Sabioniera had-

den zy hunne werken zoo verre tot

aen het Arzenael gebraght 5 dat zy , in

korten tijt , de haven konden beflui-

ten , en lijftoght en byftant af-fnijden.

Eindelijk wiert daneen verdragh,en

ceuwigh vrede-verbonr,tufl.chen deVe-
netianen en de Vizier getroffen : waer
van de voornaemfte punten defe zijn.De
Venetianen, zouden de ftad Kandia, in

handen des Viziers overleveren , met al

• het gelchut , dat aldaer voor den oorlog

géweeftwasj maer de veilingen Suda,

Karabufa en Sfma /o^,onder het eilant

Kandia^ op klippen ofeilanden gelegen

,

behouden : met de véfting offtad Klijfa,

in Dalmatien. De Venetianen zouden
twalef dagen tijt hebben,om al hun volk

,
afte voeren.

Twee fchriften van dit verdragh
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wierden gemaekt, eeninhetTuikfch,

met d'ltaliaenfche vertalingh
, gete-

kent door den grooten Vizier , en

gezegelt met het zegel van den grooten

Heer : en het ander in het Italiaenfch,

getekent by den algemeenen kapitein

Francifco Morofmi , en gezegelt met het

zegel van den ftaet van Venetien.

Na deze punten des verdraghs gete-

tekent 'waren , wierden ter wederzij-

de gyzejaers gegeven , als,van wegtn de

Venetianen , Faujiino da Riva , luite-

tenant gcnerael , Giovanni Bapifla KaU
bo , en Zaccharias UUocenigo , wel eer

hertogh van gandia. De Turkfche gy-

zelacrs waren Belir AjfanBaJfa, Maho-
meth , Aga der Janiffars , en Gurgi Bel,

Teftedar of treforier.

Middelerwijlc men bezigh was met
in handen des Vijiers

was een groote ftil-

de ftad Kandie ,

over te leyeren
,

te in het velt-leger : en geene wanor-

de ontftont in de ftad. Gedurende de

twalef dagen, groeten de foldaten ter

weder zijden elkandercn , van de bol-

werken en befchanzingen , enfpraken

van de voorvallen van dien oorlogh,

zonder zy onderlrngh eenigh gefchil

hadden , of d'een en den ander oor-

zake van klachte gaf.

De Vizier deed mecnigmale denal-

gemein kapitein MoroJini,ea den Mark-
graef van S. Andries Montbrun ,\ algc-

meine velt-heer3begroeten, en zond hen

verfcheide ververfchingen toe : gelijk .

die oök van hunne zijde niet fchuldig

bleven , van gelijken aen den Vizier

te doen.

Geduurende het belegh , waren , aen By r°n
"

de zijde der Venetianen, dertigh dui- HenTan
zent negen hondert en vijf en tachen- h« be-

tigh mannen , zo gewont als gedoot : en
X^&*

aen de zijde der Turken , hondert ach-

tien duizent zeven hondert en vier en

vijftigh.

De bateryen , welke de Turken , de

belegeraers , tegen het boiWerk S. Aft-

dries en Sabioniera opgeworpen had*

den , waren met negen en vijftigh (tuk-

ken gefchuts geftoffeert , die kogels

van vijftigh tot hondert en twintigh

pont fchoten.

De Turken hadden in alles zes en

vijftigh ftormen ofaenvallen op de ftad,

en de Venetianen zes en negen tigh uit-

vallen gedaen.

Bh 2 De
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De Vcnetianen hadden elf hondert

drie en zeventig mijnen , en Fornelli of

Fournyfen of ovens doen fpringen:en de

Turken vier hondert twee en zeventig.

De v'enetianen hadden verfchoten en

verbezight, vijftigh duizent drie hon-

dert en zeventien tonnen buffekruit,

en acht en veertigh duizent een hon-

dert en zeventien bommen , van aller-

hande dikte , van vijftigh tot vijfhon-

dert pont zwaer ,
geworpen. Daer en

boven waren geworpen, 100960. kope-

reen yzere granaden, en 84874. gra-

naden van glas : en gefchoten , 276743.
kanon kogels van allerlei flag : en ver-

bruikt, 1 80449 5 1. ponden loot , en

1 3 o 1 2 5 00. pont Jont. Men weet eigent-

lijk niet, hoe groot eenmenighte van
krijghs-tuigh de Turken aen dat belegh

beileet hebben.

Op Vrydagh, den zeven en twintigfte

van Herfftmaent , wiert de ftad in han-

den der Turken overgelevert , na het

uittrekken van alle d 1nwoonders: behal-

ve twee Giïekfche Priefters.eenige ftok-

oude Grieken , een Vrou en drie Joden.

Aldus quam het eilant Kandia , waer

aen men zoo vele fchatten uitgeput,

en zoo veel bloets vergoten had , ge-

duurende den tijt van vijf entwintigh

volle jaren , (want d'oorlogh begon

des jaers zestien hondert vijf en veer-

tigh in Grasmaent) in de maght der

Turken. Aldus wiert defe veftingh,

welke men voor onverwinnelijk hielt,

verovert. Aldus eindigde het berugh-

fte belegh der werelt , na het twee ja-

ren drie maenden en zeven en twintigh

dagen geduurthad.

Een weinigh na middernaght , eer

de ftad des volgenden daeghs overge-

levert wiert , ïleeptcn.en voerden de

Kruienen het groot Kruis, dat op het

bolwerk geplant ftont , wegh. Des
morgens, ten negen uuren , trad een

van d'aenzienelijke burgers uit de ftad,

na den Vizier in het veltleger , en bood
hem in een groote zilvere bekkc , op de

breuke van het bolwerk van S. Andries^

de fleutelen der ftad aen : dien de Vi-

zier met een kleet van zabelen , en

vijf hondert goude Sekins befchonk:

en deed twee hondert Sekins onder zijn

gevolgh uitdelen. De Vizier deed ook
een gefchenk, aen den algemeinen kapi-

tein Aforo//>?/',aenbieden, maerdie floeg

dat heufchelijk af.

KANDIA.
Ondertuffchen defe dingen zich op de

breuke,toedroegen, wiiden eenigeja-

niffars met gewelt in de ftad breken,

doch wierden door de Kriftenen , die

noch op de wacht ftonden, te rugh ge-

dreven , na zy drie ofvier daer van ge-

doodt hadden. De Vizier , verwittight

van dele wanorde, deed d'anderen voor
hem komen , en vijftien aenftonts

levendigh op de breuke paleflèren.

Toen namen Tofi Bachi , en Gebegi Ba-

chiy dat is, Groot-meefter van het gc-

fchut of artillery,en meefter-ofalgemee-

ne opziender der wapenen, de veilin-

gen en het gefchut inbefit.

Ten zeiven tijde, als de Turken door

de breuke in de ftad traden,begafde Ve-

netiaenfche krijgs-bczetting hacr in de

fchepen , welke toen niet boven de twee

duizent en vijfhondert mannen beliep:

waer onder noch vele zieken waren.

Daer boven waren demeefte foldaten

qualijk geftelt, en halfnaekt. Onder de

Turkfche krijgs- bevelhebbers , die de

ftad in bezit namen, was de Teftcdar

of fchatmeefter , en d'Aga der Janifiars.

Wanneer d'eerfte over de breuke van S.

Andries trad, en zagh,dat de werken aen

die zijde leer laegh en zwak waren

,

had hy zich tot den Aga omgekeert,

en wreveligh gezeidt. Men heeft tlealef

dagen tot het overgeven van eeneplaetjc

verleent > daer men die in fftee uuren tijds

had kunnen Winnen.

De Vizier trad op denachftendagh,

na het vertrek der Kriftenen, in de ftad

Kandia , over eene prachtige brugh,

welke op de breuke van het bolwerk

van S. Andries gemaekt was , en ver-

voeghde zich in de kerke van 5. An-
dries , na die eerft tot eene Mofke ver-

vaerdight was.

Na aldaer zijne Natnas of gebeden

geftort te hebben , begaf hy zich na

het gaft-huis van S. Andries , dat

voor hem vervaerdight was , alwaer

hy , op onkoften des Grooten-heer

,

heerlijk onthaelt , en met verlcheide

gerechten in vi)f hondertfchotelenop-

gedifcht wert.

De ftad Kandia , bevond haer in dien

ftaet niet meer, gelijk voor den oorlog.

Van vijf delen waren vier, geduuren-

de het belegh , verwoeft. De klokken

en cieradjen van de kerken , en hui-

fen waren wegh gevoert : ja de floten

aen
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aen de deinen en poorten niet gela-

ten. De wapenen , dje zich na het

vertrek der Venetianen aldaer bevon-

den , waren oud en verroeft.

Op de roo^paerden lagh niet meer

als drie hondert en vijftigh kleine ftuk-

ken gefchuts. In de ftad waren niet

meer als vijf inwoonders gebleven

,

met eenige ftokoude Grieken , die in

alles dertig perfoonen uitmaekten.Noit

fagh men een levendiger fchoulpel, en

vertoningh van rampen en ellenden , die

d'oorlogh mee fleept. Aldus was dit

jaer zeer voordeeligh voor de Turken.

Wel is waer, dat het veroveren der

ftad Kandia geen dertigh roeden lants

den Turkfchen rijke toegebracht had.

Maer de glorije van een oorlogh van

vijf en twintig jaren geeindigt , en , in

hetgefight van alle de werelt, gezege-

praelt te hebben , was een werk van

veel grooter belangh , als of zy veel

lants gewonnen hadden.

De ftad , toen die overgegeven wiert,

was niet als een puinhoop.

De vyant deed aenftonts met groten

vlijt de breuken en nedergeftortc wal-

len der ftad weer opmaken.

De Turken hefteden den ganfehen

winter , aen het hermaken van de wer-

ken der ftad Kandia , en verfterkten de

zelve na de regelen van hunne veft-

bouwkunft.

Zy rechten in weinige maenden de

neer gefchoote huizen weder op , en

vermaekte de kerken , en veranderden

dezelve in Mofkes ; welker drie voor-

naemfte den naem van den Grooten-

heer, eerfte Vizier , en kapitein Bajfa

of admiracl kregen. In het verdragh

was niet eens gerept van eenigeRooms-
gezinde kerke ofgeeftelijk huis.

Panajolli , een Griek van Godsdienft,

een tolk des Viziers , kocht voor zeven

hondert goude louwifen een kerke voor

2ijnen landaert , de Grieken, vry: en

Jproebelabïjten Armener koopman, gaf

veertien hondert Bfkus of kroonen ,

voor eene kerke der Armeners.

De Vizier trok in Bloeimaent, des

jaers zeftien hondert en zeventigh , uit

Kandie , en nam zijn wegh te fcheep

over het eilant Sao, in gefelfchap van

Alaife Molino, om zichby denGroo-
ten-heer,*' Andrinopoli, te vervoegen, en

dien verflagh van zijn bedrijfte geven.
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Middelerwijle hadmen in de meefte

havens van Turkyen de fchepen doen
beflaen , die na Kandie gefonden wer-
den , om het krijgsvolk , en andere

krijgs-omflagh van daer over te voeren.

De Vizier,voor zijn vertrek , bezogt het

gantfeh eilant , en deed d'inwoonders

ofpehrijven , die Haratfch ofhooft-gelt
betaelden , en toen niet meer als ten ae-

talie van twee en twintigh duizent be-

liepen: daer men, voor de komfte van
DelU Mehemet Bajfa, die d'eerfte met
zijne krijghs-benden de voet daer op
't eilant gezet had, vijf en vijftigh dui-

zent menfehen vond , die fchattingh

betaelden.

Aldus waren meer als de helft der

inwoonders, door peft , vuur en zwaerr,

en andere oorloghs-woeden en rampen
gefneuveit. Men zeid de mijnen alleen,

behalven de buiten gevechten , met den

vyant gemaekt, meer als tien duifent

inwoonders doen fneuvelen hadden.

Eertijds had het eilant Kandie een

groote meenighte van olijf-boomen

:

die vele olije gaven. Maer dewijl de

foldaten, in dezen laetften oorlogh , het

grootfte en befte gedeelte daer van,

afgehouwen en verbrant hadden , zoo
gaf toen het eilant de helft van de olije

niet, welke men voor den oorlogh daer

van trok.

Eenige hielden het verlies van Kandia

meer voor , als nadeeligh , voor den

ftaet van Venetien te zijn , en witten

deze vrede tot hun voordeel zeer breet

uit te meten. Want men zeide de Vene-
tianen by deeze vreede vijf hondert

dukaten van inkomfte wonnen , en van
groote onkoften bevrijd bleeven , die

zy tot bewaringh der ftad Kandia mo-
ften aenwenden : en , geduurende den
oorlogh van Kandia , te water en te

lande doen : welke jaerlijx op drie

hondert duizent piafters , of twalef

duizent Sekins of dukaten begroot

wert.

De Venetianen behielden, behalve

de veilingen Spna Longa , Suda , en Ka-

rabufa , ook d'achtien duizent kroonen

,

die hunne eilanden van d' Archipel jaer-

lijx aen de Turken betaelden , en ge-

noten de voorgaende fchattingh , wel-

ke zy federt vijf en twintigh jaren , te

weten , van den aenvangh des oorlogs,

i
niet betaelt hadden.

Hh 3 De
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De ftaet van Vcnetien , die den ko-

ninglijken tijtel en eer-naem over Kandia

behield , fteldc noch dezelve bevel-

hebbers ofamptenaers in hunne veilin-

gen , die hy voorden oorlogh verkoos,

even eens als of die noch het gantlch

koninghrijkvan Kandia bezad.

De (rad Kliffa , met haer gebiet , wert

by eenige voor beter en groter geacht,

als de helft van het koninghrijk van

Kandia , welke , zonder onkofte en iets

uit te geven , kan gehouden worden.

Zy konden nu uit de drie veftingen voor-

noemt , die zy noch overigh behielden,

en de drie eenighfte havenen van Kan-

die zijn , den Turken meer fchadc aen

doen , dan voor den oorlog Zy moften

jaerlijx, tot behoudenis des koningrijks

van Kandia, behalve deflelfs inkomften,

vijfhondert duizent dukaten hefteden:

daer deze drie veftingen , wanneer zy

van alles wel verfien zijn, geene hon-

den dui2ent dukaten zouden köften.

De twee eilanden, Cerigo en Tino,

beneffèns het onderhoorigh lant der

ftad Klijfa , was den Venetianên zeer

nut en dienftigh. Aldus , gelijk ge-

zeitis , zou de ftaet van Venetien, door

dit vreede-verbont, jaerlijx vijf hon-

dert duizent dukaten winftdoen. Men
vond'cr , die vreefden , dat de Tur-

ken dit vreede-verbont , dat zoo voor-

deelighvoor de Venetianên geoordeelt

wiert , niet houden zouden.

Het belegh en oorlogh van Kandia

,

zou , volgens beright der Turken zelfs

,

hun nicergekoft hebben, als het vero-

veren van ganfeh Ongarijen, Mvravien

en Sileficn. Behalven de Venetianên

noch behielden onder het eilant Kandia,

Suda , Karabufa , en Sp'ma longa , a Is ook
Klijfa, de voornaemft'e vefting ofkafteel

van Dal r>?atie,Ronden de Turken by de-

ze drie plaetfcn,onder het eilant Kandia,

den Venetianên aen ieder plaetfe der-

tigh Italiaeniche mijlen in 't ronde , na

delant-zijde, toe.

Voorts zou de ftaet van Venetien

de heerfchappy ter zee behouden , en

den tijtel des koninghrijks van Kandia

voeren. De Turken ftonden ook van de

fchattingh van zeven duizent Sekins af,

die zy jaerlijx uit de Grickfche eilan-

den van d'i^frcbipel haelden.

tindelijk zou by dit verdragh het

gefchenk van drie Tonnen gouts , dat

de Venetianên voor heen aen den Turk-
fchen Keizer gegeven hadden , zoodik-
wils een onderlingh vreede verbont ge-

maekt wiert , afgefchaft zijn.

De Poortc zou ook den Venetia-

nên gene fchattingh ofeenigh gefchenk
afvorderen : uitgezeit voor d'eilanden

van d'Archipel, die door den ftaet van
Venetien bezeten werden.

D'aigemeene kapitein Morofini wert
de zorge van Suda , Spina longa , en

Karabufa te verfterken , en met voor-
raet van lijf-toght en krijghs-tuigh te

voorzien , aenbevolen.

D'aigemeene kapitein Morofini bleef

te Suda wachten, tot der tijttoe, dat

de raed van Venctien de bekrachtiging

van de punten der vrede overzond , en

de Turken aen deVenetiaenfche vloot

verlofvan te vertrekken gaven,
i

Ten zelven tijde quamen vier Fran-

lehe fchepen aen Kandie, met krijghs-

tuigh $ maer trokken, vindende de ftad

reeds overgegeven , weer van daer.

De Vizier deed t'elkens in de fche-

pen, die na Turkye overvoeren , de

Janijfars en delvers infehepen.

Van de galeyen wierden vele (laven

gehaelt, om de breuken van het bol-

werk S. Andries te hermaken. On-
dertuflehen gaven de lijken, die onder

deflelfs puinhopen opgehoopt lagen

,

zulken vervarelijken ftank uit , dat daer

door , in de ftad en op de vloot, de pefte,

en vele andere ziekten ontflonden: doeh

hielden met de winter op. Aldus heeft

de Turkfche Keizer , tot nu toe , alle

de fteden , kartelen en plaetfên van hec

eilant Kandia : ja het gantfeh eilant Kan-
dia, befeten, zedert hy,door het verove-

ren der koninghlijke ftad Kandia , op
het jaer zeftien hondert negen en zet
tigh , by verdragh den Venetianên af

nam. De Venetianên (gelijk reeds

voor hene gezeit is) bleven alleenlijk

buiten het eilant Kandia , drie eilan-

den, of liever drie flechte klippen, als

Suda, Karabufa, en Spinalonga,bchoa-

den.

Suda is d'aenzienclijkfte van alle drie,

hoe «vel niet fterk. Ook is'er gene plaet-

fe, daer op de Venetianên eenige hope

of betrouwen zouden mogen (lellen

,

om de Turken weerftant te bieden , in-

dien diet'eeniger tijd beftonden dezelve

te befpiingen.

Tor-
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Fort€&a
9
ciïhaven en vefting van Suda en Cdrahufa.

AEn de Noord-zijde des eilants

,

dicht beoofte de ftad Kandia ,

fchiet een hoge en fteilte uithoek , en die

door hare fteilte byna overhanght, in

zee , Capo Meleka , of Malecha gehe-

ten, en aen hare Ooft- zijde, meteen

andere kleinder punt ofuithoek , Punto

di Trapagni , of met Capo Calapada , \

twee Duitfchc mijlen , Zuid-ooft ten
'

Zuiden van daer gelegen , een groote

golf, bay of inham , tot een zeer be-

quame en ruime haven, maekt , Porto

Suda, of Porto da Suda , dat is, haven

van Suda , doorgaens genoemt : want

defe have van Suda,en de have van Spina

longa , zijn de twee befte havens van

het ganfeh eilant Kandia, De haven «f«-

daürckt Weft, en WefttenZuide.

Voor aen in het gat,ofin den mont van
deze haven jleit een eilant, klip of fteen,

ah een bergh : daer op een kafteel of

veftingh ftact , Fortezza by de Vene-

tianen genoemt : welk de Venetianen,

zedert veele jaren daer op gebouwt,

en met bolwerken, by na tot aen d'uit-

terfte oorden van de klippen , gefterkt

hebben. Het een bolwerk , na 't Noor-
de , heet Martinego.

Het eilant ofde klip van Suda , is niet

hoog, maer vlak „ en flecht : leggende de

Noord-wal van het groot eilant naeft

,

daer de grote fchepen van beide zijden

kunnen omzeilen. Suda is de voornaem-

fte van alle de drie veftingen , die de Ve-
netianen onder het eilant Kandia bezit-

ten : hoewel niet fterk ; dewijl de zee

tuflehen dit eilant, en tuflehen het eilant

van Kandien, overwaedbaer is.

Dezelve veftingh was voorhene aen

de zeekant zeer vaft,doch na de lant-zij-

de toe,eenigfins zwak. Maer zedert het

verlies van 't eilant Kandia, hebben de

Venetianen dezelve veftingh veel vader

gemaekt , en met verfcheide werken

gefterkt , en met meerder kerken en

gebouwen verciert.

Deplaetfen,rontomdeze haven van

Suda gelegen , kan in de nevens gaende

afbeeldingh gezien worden.

Binnen het kafteel voornoemt , recht

over
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over het eilant Kandktt, kan men meÉ
groote fchepen op acht en negen va-

dem zetten.

Gekomen binnen deze haven , kan

men , om de groote diepte , op veele

plaetfen , met het loot geen gront pei-

len.

Maer ten halven weege van de ha-

ven , krijghtmen , voor by een hoogen
bergh , op veertigh en vijftigh vadem
gront. Eenftuk weeghs,op de rech-

te zijde , inwaerts , zijn twee andere

havens: d'eerfte wort Nuovo Porto , of

nieuwe haven , en d'andere Porto de

Spalatea genoemt : ahvaerhetzes, ze-

ven en acht vadem diep is.

Binnenliet kafteel, of dicht daer be-

weftén , leit noch eeneüandeken: al-

waer de fchepen aen de Zuid -zij de

Van 't eilandêken, met een touw aen

het lant, kunnen zetten. Hetis'erzes

én dertigh ofveertigh vadem diep.

Bcwcften Capo Bufz , een tamelijke

hoge hoek , van het Noord -Wcft-eind,

van het eilant Kandia, , leggen twee
tabuü. eilandekens of klippen in zee , wacr van

het naefte, aen de mthock^Karabufa Vet-

chh , maer het ander Karaïuf* ge-

Eilant

en ve-

iling,

an Ki

heeten wort , dat met een kafteel ge-

flerkt is. Van deze eilanden kan men,
by helder weer , het eilant Scrigotto

zien : dat door deVenetianen, gelijk

Suda en Spïna longa , volgens beding des

verdragh van vrede , bezeten wort.

Aen de Zuid-zijde van het eilanr, by

het kafteel , kunnen de fchepen over

al in eene bayten anker zetten.

In dezelve bay of inham , leit een

klein eilandeken, daer de fchepen ook
overal rontom ten anker kunnen lo-

pen. Men kan tuffchen deze eilanden,

en Capo Bufa , met groote fchepen

door zeilen , nadien de gront in zee

daer over al fchoon is , zonder rut-

zen of klippen : hoewel niet als met
een voordeelige wint , dewijl de win*

denaldaer geweldigh met rukken over

het lant komen waijen.

Van het kafteel ftrekt in zee een

lange vlakte , Zuid-waerts , na een hoge

fteile hoek, op het lant van Kandia ge- 1

legen : alwaer tuffchen beide , hoewel

de vlakke hoek naeft , een blinde klip i

in zee leit. De Kriften kapers , ofvry-

buiters, plagten wel eer zömtijts aldaer

hunne fchepen kiel te halen.

Ha-
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Haven en vefting van Spina longa.

AEn de Noord-zijde dés eilants

,

bezuiden Capo S. Gianno , an-

ders Capo S. Zuane geheten , (die Ooft

ten Zuiden zes duitfche mijlen van het

eilant Standia 5 tegen over de ftad Kan-

dia, gelegen, en een tamelijke hoge,

maer niet zeer uitftekendc hoek is, ) leit

een groote inham , die aen d'eene zij-

de ten Wefte , met de zee-kuft van

het eilant Kandia, en aen d'andere zij-

de ten Oofte , met een lange uithoek of
ftroke lants bellooten is , en tot een

zeer treffelijke en fchoone haven ge-

maekt wort, Porto Spina, longa genaemt

,

welke neffens Porto Suda , de befte

haven van het ganfch eilant is.

Voor aen in den mont of ingangh

van deze haven , leit een klein eilant

of klip , die de Venetianen, even als

de klip van Suda, met veftingen en bol-

werken rontomgefterkt, en met ker-

ken , huizen en andere gebouwen ver- 1

ciert hebben : en ook nn noch, volgens

bedingh des vredens verdraghs , bezit-

ten.

Als men aen de kaep S. Giovanno

komt varen, dan zietmen de veftingh

of kafteel op hetellandeken voornoemt

leggen : dat de zee man aen bak-boorc

laet leggen , en loopt voorts rontoni

tuflchen het kafteel en het vaft lant in.

Effen daer binnen wort het anker op
zes of zeven vadem in de gront gefhie-

ten , alwaer veiligh leggen, met twee an-

kers vertuit, tegen alle winden is. Verre
binnen in de haven is het vlak water.

Wanneer de Turken , na het laeft

belegh van Kandia , meenighmael afge-

flagen waren , beftonden zy des jaers

zeftien hondert negen en vijftigh , op de

veftingh van Spina longa, eenaenflagh

te doen , om die met eene verraffingh

in te nemen : maer moften met groot

verlies weer van daer wijken.

I i Gods*
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Gods-dienft der oude Kjeters.

Serv.

ad JEaed

lib. 3.

Diodoor

lib. 5--

Virgil.

lib. 5.

Encas.

yiig'1.

VAn de Kreters , zoo eenige wil-

1

len, zou allereerft de Gods-dienft
|

in de werelt ontftaen, en voortgeko-

men zijn. Dittraghten de Kreters hier

uit te bewijfen , dewijl d'inwoonders

der ftad Gnojfus, de kerken-dienften , die

d'Jthenert myflice , dat is, zinrijk ofver-

borgender vvijfe te Eleufine vierden,lang

te voren in 't openbaer geleert hadden.

De Kreters offerden by ouds aen

Saturmts hunne kinderen , tot een

zoen-offer.

Het eilant Kreta was aen Jupyv hei-

ligh en toegevveydt , dewijl hy by de

ouden gezcit wiert, daer opgevoed en

begraven te zijn. Hierom noemt Vir-

gilim Kreta , het eilant des groten Ju-
pyns, in het midden der zeegelegen.

Van wegen Jupyns graf en opvoe-

dingh op dir eilant , wort hy by de

poëeten , na de bergen deflelven eilants

,

als : Dykte en ida , de Djkteefche , en

jdeefche Jupyn , oïjupiter genoemt.

De moeder der goddin Cybele , an-

ders Ops en Rhea , was van 't eilant

Kreta ,
geboortigh. Wanneer by het

nootlot befchoren was , dat Saturnm,

door zijne zonen, uit het rijk zou ver-

dreven worden , zoo at hy die , zoo

dra zy geboren waren , op. Maer Rhea ,

(die by de Kreters niet geëert wert,) ont-

nam hem Jupiter , en gaf, in plaetfe

van dien , Satmntts eenen fteen t'ee-

tcn , en beval dat de Korybanten

,

Vaktylersen Kureten , rontom Jupyns

wiege zcuden danfen , met fchildcn

tegen eikanderen te kloppen , en op
cymbalen , rinkel-trommen en bom-
men te flaen: ten einde het gehuil des

kints niet zou gehoort worden. Hier uit

•was de Pyrrifche dans,ontftaen. Hierom
klonkmen ook, in de offerhanden van
Cybele , op bommen, cymbalen en op
diergelijke andere kopere , klink ofrin-
kel fpeel-tuigen der Korybanten.

Latfan. Zy deden ook offechanden,ofkerken-

dienft , aen Jupyn , en vertoonden , hoe

hy den vader ontnomen en opgevoet

was. Jttpyn wiert by hen ook geëert

en gedient, met den bynaem van He-
tairos , dat is , gezelichap-genoot of
maet , en met den bynaem van Hekatom-

bem , dat is , hondert-ofïigh : ook met
den bynaem van i^frbios, alzo na den

bergh K^irbios gebynacmt, daer op hy

gedient wiert , en ook met den bynaem
van Taleus.

De Kreters hadden Jupyns beek zon-

der ooren
, quanfuis als ofhet den Heer

aller dingen betaemde, niets te horen.

Aldus fchrijft Plutarchut : op Krera

is het beeld van Jupyn , zonder ooren

:

Tvant het betaemt niet, dat een heerfeber

en heer aller dingen , iemant hoore.

Ook was aldaer, op den bergh Ida,

Jupyns beek , baerdeloos , opgerecht.

En hier uit is mifTchien ontftaen , dat

Jupyns Priefters , op Kreten , zich van

bezielde dingen onthielden.

Merkurim wiert by de Gortyners,

met den bynaem van Edas, dat is ,
gever

aller dingen , geëert. Zy fiaghten aen

Mars honden flaght-offèïs , en offer-

den aen Apollo , den looper gebynaemt.

Mithra , die by de Perfianen voor

de zon gehouden wert, wiert by de

Kreters geëert : want by de Kreters was
het beelt van Mithra opgerecht.

Zy eerden ook Europe, en noemden
haer feeft EUotia : en de Gortyners eed-

den Kadmus, haer broeder.

De Kreters deden ook aen Epimeni-

des, als aen eenen god, offerhandc.

Ook eerden zy Diognetus , een Kre-

ter kamp-vechter: want wanneer dees

geene krans ontfangen had , maer van

d'Elenfers uitgedreven was , om dar de

geen , die van hem overwonnen en ter

neer geleit was , Herkules genaemt wierr,

mer een zelvcnname, als de helt Her-

kules , zoo hebben zy dezen Diognetus ,

als eenen helt geëert.

De Kreters hebben ook zeker feeft van

eene onzekere maeght geviert , waer

in zy het beelt van eenen man zonder

hooft vertoonden , die zy zeiden Aiolus

te zijn, en zonder hooft gevonden wert,

na hy eene nymf verkracht heeft : aldu*

fchrijft Plutarchut. Wanneer ik een

lange Tftfle op Kreta vertoeft bad , zoo

vernam ik, dat aldaer zeker ongerijmt

feeft geviert loert , in het fvelk zy ook

een hoofdeloos beelt van eenen man ver-

toonden. Zy zeggen, dat dees Molus Tvas,

va-

Ziet

ftad
;

Gorty^

ne.

Stepbai

Hcfycb

De If.

Ofir. :

Pophyi

dcab-

ftin.

lib. 4.

Stepha

Plutarc

Symp.

Epipha

Adr.

Hebr.

lib. 1.

Ptokn.
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Orac.
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tW«* f^» Moriones en Idomeneus,

die hoofdeloes gevonden wiet t, Wanneer

hy eene nymf verkracht had.

De Kreters eerden ook Diana ,

onder den naem vaa Britomartis',

en Diktynna , dewelke by Apuleus ,

"Biana Diktynna genoemt was. Bri-

tomartis was in de lamtz\c,z,oete maeght,

gezeit : • want Brity , betekende by de

oudeKretefs zoet,en Marlü,een maeght.

Britomartis was de dochter van )upyn

en Karmaan in de kzdCeno geboren. Zy

was by Diana , om de oeffeningh der

jaght , zeer liefen aengenaenij en ook

aen Diana toegewijde

Hierom noemt de poeët Kallimachus

Britomartif een herten dootfter, en wel-

doel-fchietfter en nymfGortynit. Wan-
neer deze Britomartis , in het jagen van

eenen bergh , in zee gevallen was , wert

zy van Diana, in wijd uitgeftrekte vis-

netten ontfangen , en aldus behouden

:

waer voor zyDw»<*,gebynaemt Diktyn~

na,dzt zoo veel als nettigh gezeit is , een

'kapel ftighte.

Zoo Paufmias , en andere fchrijven,

zou Britomartif , waaneer zy in het ja-

gen en lopen vermaek fchepte , en daer

door by Diana zeer bemint was , in het

vluchten voor Minos , die haer zoght te

verkrachten, haer zelve in netten, die

tot het vangen van viffchen uitgefpan-

nen waren, gefmeten hebben. Maer

Diana had haer. tot een goddin gemaekt.

En niet alleen eerden de Kreters , maer

ook d'Eginete?\f,zeggende:dat Britomar-

tis haer op het eilant verfchenen was.

By d'Egineters wert zy Aphea , en by de

Kreters, Diktynna, gebynaemt. En hoe-

wel haer lichaem , door de viflehers, uit

netten genomen wiert,zo ontftont even-

wel,door dit bedrijfvan Minos, op Kreta

eene peft.die d'inwoonders niet konden

ontgaen,voor al eer zy,ter eere van Dia-

na, eenen tempelgebouwt , en haer Dik-

tynna , na de netten , genoemt hadden

:

want Diktys bediet op Griekfch een

vifchnet.D'oude Griekfche poëet Katti-

machus (chi)nt Paufanias, en andere, in

deze fabel en vercierfel van Britomar-

tis en Minos voorgegaen te zijn : want
dees zinght aldus : Dehertenfchictjler

en Wel doelwit mikjler Britomartis , op,

de Welke Minos t'eener tijd3 door minne-

drift\ ingenomen Was , liep langhs de ber-

gen van Kreta.

Lib.^
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Maer de nymf verberghde haer , nu
onder dichte eiken , en bywijle in nioe-

raffchen. Hy liep negen maenden over

heuvelen en fleile rotzen , enfiaekte het

vervolgen niet , tot dat zy byna gevat

Was. Doch zy fprongh van een hogen

top in zee , envielin viffchers netten^

die haer behoudenis waren. Hierom heb-

ben daer na de Cydoniers de nymf'Dik-
tynna , en den bergh , van Waer de

nymf viel , Dikteus genoemt : zy

rechten voor haer altaren op , en bouw-

den kerken. Doch andere verwer-

pen , by Strabo , dit gevoelen van Kalli-

machus , en zeggen , dat het niet wel

van hem gezeit zy, dat Britomartis,

vluchtende voor het gewelt van MU
nos , van den bergh Dikte , in de vif-

fchers netten zou gefprongen , en zy

hierom Diktynna van de Cydoniers,

en de bergh Dikte genoemt zijn. Want
Cydonie , dat op het Wefter-eind des ei-

lams leit , was niet geheelijk na by defc

plaetfèn gelegen.

Maer zoo Diodoor wil , was Brito-

martis , als eenigen zeggen , hier-

om Diktynna genoemt , dewijl zy de

jaegh-netten zou uitgevonden hebben.

Zy verkeerde (zeid hy) veel met Dia-

na : om welke oorzake eenigen ook
gemeent hebben , dat Diktynne en Dia-

na een en dezelve zy , en dezelve god-

din by de Kreters met offerhanden , en

ftichten van kerken geëert wort. Maer
degenen, die meinen, dat zy hierom

Diktynne zou genoemt zijn , om dat

zy haer toevlqght in de vifch-netten

nam, wanneer zy van Minos, om het

byflapen,vervolgt wiert , dwalen van de

waerheit : want het is niet waerfchij-

nelijk , dat de goddin , dochter van

den grootften der goden , tot die on-

magt zou vervallen zijn, dat zy om hul-

pe der menfehen zou geroepen hebben.

Ook is het niet billijk, Minos, die een-

draghtiger ftemme gezeidt wort , een

rechtvaerdigh gewiflë en loffelijk leven

nagebootft te hebben , zoodanige on-

godvruchtigheit op te leggen en aen te

wrijven. Dus veneDiodoor.

Het beek van Britomartis , door De
dalus gemaekt^ ftont in de ftad Olm
als ook in cherronefus , de fcheeps-

timmerwerf der ftad Lik'.us. In de
H

ftad Gortys ftont een tempel van Dik

tynna , en in de ftadt Cydonie een

I i 2, ka-

Pauföri;

Strabo

lib. 10.

lib. 3.
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kapel van Diktynne : als ook by de

Polyrrheniersi

In dezen tempel , a!s in eene zeer hei-

lige plaetfe , werden by ouds groote

goederen en rijkdommen te bewaren

gelat : waer by,tot bewaring, zeer ver-

woede honden gcftelt werden , daer

geene beeren noch andere dusdanige

dieren regen op moghten, In dezen

tempel mogt niemant , als bloots voets,

gaen.

Hanibal , na door Antiochus verjaagt

was, quam,uit vreze van overgegeven te

worden, op Krete by de Gortyners , om
aldaer t'overleggen , werwaerts hy zich

begeven zou. Deesiëhranderemanzag

wel,dar hy in groot gevaer zou zijn, 't en

ware hy zich niet wel te voore voorzien

had , om de gierigheidt der Kromte
verzaden : want hy braght veel gek met

zich , waer van hy wel wift , dat het

gerucht liep: dies bedagt hy defen vond.

Hy deed vele emmers ofvaten vol loot,

en bedekte die boven met gout en zil-

ver , en fteldeze in den tempel van

Diana , in tegenwoordigheidt der Gor-

tyniers , te bewaren ,- onder ichijnvan

zijn fortuin en middelen aen hunne

trouwheid te betrouwen.

De oude Kreters hebben het Kriften

geloofomhelft:eerft door onderwijs van

den Apoftel Paulus,en daer na, door be-

right van Titus , zijn lecrlingh ; dien

hy fchrijft op Kreta gelaten te hebben:

want aldus fchreef hy aen Titus. ik

heb u om dies Tsille op Krete gelaten
,

op dat ghy het overigh zou verbeteren,

en van fiad tot Jiad ouderlingen (lellen,

gelijk ik u keiaft had.Dccs Titus is aldaer,

door d :n Apoftel Paulus d'eerfte tot bif-

fchop geftek : als blijkt uit eene on-

derlchrijvingh van eenen briefvan den

A poftel Paulus , aen den zelven Titus

:

Aen Titus , d'eerfte verordende Bif
fchop van de kerke der Kreters , uit Ni-
kopolis, &c.

Het zelve getuigen ook Eufehius,

Hieronymus , Sofronïus en ifidorus

:

derhalve is zijn gedachtenis van de

Kreters , die het Kriften geloofomhelft

hebben , op den vierden van Louw-
maent geviett : aldus leeftmen in het

Roomfch Martelaers-boek , op dien

dagh. Op Kreta , de geboorte plaetfe

van Jen heiligen Titus , die van den

Apojlel Paulus , tot Bijfehop der Kreters

KANDIA.
verordent is : en , na het preek-ampt

zeergetrouwelijk volbraght, en een zaligb
Zjet

eind gekregen te hebben , inde kerke be- pag.n

graven is , daer in hy , van den Apoftel

zaliger , tot een Teaerdige dienaer ge-

ftelt "ifas.

Namaels heeft ook Dionyftus , Bif-

fchop van Korinthen , eenen brief aen

de Kreters gefchreven, om hen in het

geloof te beveiligen : gelijk ook in het

byzonder aen de Gnoftiers en aen I'iny-

tus, dier biflchop,als HieronymuSySofo-

nius en Honorius breder melden. Na
verloop van tijd , en aenwas van den

Kriften gods-dienft , onder de Kriften

vorften , zijn op Kreta verfcheide bif-

dommen geftek, en ingevoerr.

Kreta was , onder d'een en tach- Leoo.

entigh Metropolitanen , die onder den 1™F£

Patriarch van Konftantinopelen Honden,

de dertighfte in orde : maer ver-

kreegh namaels de zeven en dertigh-

fte plaetfe.

Ónder den Kretenfer Metropolitaen Leonii

ftonden, ten tijde van keizer Lso, twalef Nore"

bifdommen : als het biidorhofdebif-

fchop van Gortyne , d'eerfte : de tweede

was van Knoffus , de derde van Arka-

die , de vierde van cherronefus , de

vijfde van Aulopotamtts , de zefte var»

Agvium y de zevende van Lampa , de

achtfte van Cydonie , de negende van
Hiere , de tiende van Petre, de elfde

van Citeum , en de twaelfde van cijfa-

mo.

Verfcheide biflehoppen der ftad Gor-

tyne werden gedaght : als Cyrillus , die

alsmartelaer onder keizer Vecius ftierf.

Een ander van een zelven naem , en

ook martelaer , wert door de Sarace-

nen gedoodt , wanneer die Kreta , ren

tijde van den Griekfchen keizer Mi-
cha'él Balbus , veroverden. Ook wert

ikonius alsbiflchopin d'Efefer, Marty-

rius in d'eerfte Chalcedonifche , Theodo- Defcri|

tus in de tweede , en Bafilius in de derde
'

Chalcedonifche kerken-raed , en Philip'

pus i by Hieronymus en Eumenus , in het

martelaers boek,gedagt. Drie biflehop-

pen der ftad Knoffus worden gedaght:

zhZenobiut, in d'onderfchrijving van

d'Efefer kerken-raedt , Gennadius in de

Chalcedonifche en Pinytus , by Hierony-

mus , in het martelacrs-bock.

Een biflehop van Arkadie , Joban-

nes , wort in de tweede Tiicener ker-

ken-
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ken-raedt gedaght, een van cherrotie-

ftt-s, Anderius , in d'Efefer kerken-raed,

en Sifinnitts, inde derde Konfiantino-

plitaner , en ook in de tweede Niee-

ner kerken-raedr.

Een biflchop vande ftad Lampe,Pait!m,

wout in d'Efefer kerken-raed gedaght:

en Demetrius in de Chalcedonifehe, Joan-

nes in derde Kon/ïantinopolitaenfche

,

en Epiphanius in de tweede Nicener

kerken-raed.

Een biflchop van Cydonie , Nice-

tas , wort in de desde Konftantinopo-

litaenfche kerken-raedt gedaght : en

Meuten in de tweede Nieener kerken-

raedt.

Èeindelijk wort een biffehop der ftad

Cijfamo , met name Theopemptm , in

de derde Kon(iantinopolita?ter kerken-

raed genoemt , en Leo 'm de tweede

Njcener kerken-raedr. Na keizer

Leo zijn noch meer byzondere bifdom-

men gekomen. Eufebius wort, in de

Chalcedonifehe kerken-raed , biflchop

der ftadt Apollonie genoemt : Paulus,

biflchop van Kantanus , in dezelve

kerken-raed : Geargius in de derde Kon*

fiantinopolitaner kerken-raed , en Foti-

ntts in de tweede Nieener kerken-raed

gemelt. Ettfrates,bïïïchop der ftad Elea-

therne , wort in de ChaUedonifcke ker-

ken-raed gedaght, Epifanim in de twee-

de Nieener kerken-raed : en in dezelve

kerken-raed Theodorm , biflchop van

Heraklea , en Leo, biflchop der ftad Fe-

nix. Eindelijk wort Cinüus, biflchop

van Sibyrtm , in dcChaleedmifcbe , en

Theodoretm in de tweede Nieener ker-

ken-raedt , genoemt.

Eindelijk zijn veele Kriftenen , om
het K riften geloof , op dit eilant gemar-

telarizeert , als (behalve de boven-

gemelde) biflchop Myros , daerna

Theodulm , Satuminus fEuporns , Gela-

fius , Euniceanus , Set'ikm , Cleome-

nus , Agathopus , Bafdides en Euari-

ftus.

Onder de Grieken hadden de Kre-

ten , zoo Plato getuight, dbudfteen

befte wetten van allen ; want de wet-

ten der Kreters , zeid hy , zijn niet ver-

geefs , by al de Grieken, boven mate

hoogh geacht 3 dewijl zy recht inge-

ftelt zijn, en maken de genen , die de-

zelve gebruiken
,

gelukzaligh : want

zy befcharen alle goederen. En ook

InLa-
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geen wonder, dewijl de Kretenfer wet-

ten Jttpyn toegefchreven werden , die

dezelve aen Minos ter handt geftelt

bad.

Ook getuight Pawfanias , hoe de Kre-

ters zelfs zeiden.dat hen de wetten door
(JMims gegeven waren , en dat Minos
over de wetten, zonder God, niet raed- c<

pleeghde. Allermeeft yverde en arbe.i-

de Minos , om de burgers vroom , en
der wetten gehoorzaem te maken.

Andere, als Straho, willen , dat Mi-
nos flechts een nabootfer van zekeren

ouden Rhadamanthos was,die eene broe-

der van eenen zeiven name had, Dees
Rhadamanthos, .zcld Strafo-, wasdeer-
fte, die het eilant door wetten, en byeenr

I0 '

woningen van fteden en politijen fchijnt

getehit , en zedigh gemaekt te hebben :

dewijl hy vcintde ieder raedtflot of
befluit, dat afgekundight wert , van ]u- ziet

pyn gebraght te hebben. Minos zou pagI95

ook dezen Rhadamanthus nagebootft

hebben, en was, zoohydenfehijngaf,

in jttpyns hol neergeftegen , en negen

jaren daer in verbleven , en had ee-

nige geboden of wetten mee gebraght,

die hy zeide van Jupjn te zijn.

Onder die wetten worden, by Plato,

'm't byzonder twee gedaght
4 die hy

boven mateprijft.Een dezer wetten verr

bood , met clkanderen niet tot dronken»

fchap toe te drinken: d'andere wet was,

waer by verboden wert , dat niemant

van de jongelingen moght de wetten

onderzoeken, ofzygoet ofquaet wa-
ren : maeu zy moften alle, met eener

ftemme , en uit eenen mont toeftem-

men , dat alle de wetten wel lagen

:

naerdicn de Goden die ingevoert had-

den. Indien iemant anders zeide , die .

wert geenzins by de toehoorders gele-

den of gedult. Maer indien iemant

van d'oude luiden daer in iet te berifpen

had, die fprak daer van by eene over-

heit ofleefgenoot , en niet in het by-

zijn van eenen jongeling. Talos , die»

naer van Minos , liep alle jaren driemael

rontom het eilant , van vlek tot vlek

,

en deed daer in de wetten, die hy op ko-

pere taferelen of platen gefchreven had,

onderhouden.

Behalve Minos wort noch een zeer

oude wetgever , Onomakritos, gedaght,

die voor den eerften gehouden wort

,

die ervaren in de wetten was : maer

lil by
,
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hy had zich op Kreta gcoeffent: hoe-

wel hy een Lokris van geboorte , en

een fpitsbroedec van Thales was.

Arfoude j)q hooge overheidt of majeftraer-

fchap bezaten de genen , die Kofmers

genoemt werden, en waren tien in ge-

tale. Ook getuight Strabo , dat de

Kreten tien vorften of overheden ko-

zen.

Adflot. D'oppcrfte , onder deze , wiert Pioto-

kofmos , dat is , d'eerfte Kofmos genaemt

:

als blijkt uit het volgend oud opfehrift,

in de puinhopen der fadLyttos eertijds

gevonden. ATTTI^N H. ITOAI2.

T. $. AEONTIOT. ÏION. KT-
PEINA. AKESTIMON. nPfl.
TOKOSMON.

Die dit ampt bekleden, wierden ge-

zeit , te Kofmei». Deze Kofmers had-

KANDIA.

den ook. het gebiet en bewint , over

Hierom
een velt-

Ariftor.

ootlogh en krijghs-zaken.

wort Kofmos , by Hefycbius

heer uitgeleit.

De Kofmers werden niet uit alle man,

maer uit zekere geflaghten gekoren

,

en gingen alle jaren af : want zy ble-

ven niet meer als een jaer in dienft.

Ariftot. Wanneereenigen Kofmers zamen-rot-

ten , verjoegen hun ampt-genooten

of het gemeene volk hen. Ook was den

Kofmers geoorloft zich tuffchen tijde

van de heerfchappy t'ontfiaen.

In zaken van groot belang , gebruik-

ten de Kofmers zekere raöts-genooten of

ouderlingen genoemt, die uit de genen

gekoren waren , die het ampt van

Kofmers te voren bedient hadden. Ofin

dit amptgenootfehap, zo Strabo fchrijft,

werden de genen geftelt, die der heer-

fchappy van Kofnen waerdig geacht, en

anders ookachtbaer geoordeelt waren.

Deze ouderlingen waren ten getale

van acht en twintigh , die dat ampt
den ganfehen tijdt des levens bekleden,

en waren ook niet gehouden aen iemant

van hun doen rekenfehap te geven.

Het ampt-genootfehap felf wert Ge-

ronia genoemt , dat zoo veel gezeidt

is, als oudeiiingfchap. Behalve deze

waren'er ook overheden , Hippers , dat

zijn ruiters , genoemt , die paerden

hielden.

Al de burgers,die onder gehoorfaem-

heidc der Majeftraet of overheidt Hon-
den, waren in zekere Hetairias ofeetge

Oude
Kreten-

fers in

gczel-

fchap-

5«h
VCr noot ĉnaPpen , maetfehappijen ofgezel

-

fchappen verdeelt , die de Kreten/ers , op
Griekfch , Andreon, of, in het meerfout

getal, Andrea noemden : dat zoo veel

als manlijkheden gezeit is. Deze Andrea.

waren als geheime raedhuizen en by-

eenkomften der grooten.

In deze algemeeneeetgenootfchappea Diof&

braght elk de tiende van zijne gewonne
vruchten: end'inkomften derftad ver-

deelden de opzienders der ftad onder ie-

der huis-gezin. Aldus fchrijft ook Ari'

(loteles in de volgende woorden : Op
Kreta Ivort een gedeelte va» alle vruchten

vee, gemein geit en tollen , die de * Pe-
* Laf

riecers betalen , voorde goden engemene Ka .

ampten verordent : en ook eengedeelte aen

de eetgenootfebappen toegefchikt : dies z,y

alle , zoo vroulcen , kinderen als man-
nen , uit bet gemeen gevoet Tvcrden.

leder knecht braght, tot hooftgelt,

een Eginetifche flater op. In ieder ftad

waren twee huizen , tot deze eetge-

nootfehappen gefchikt. Het een wert

Andreon genoemt , daer in de burgers

zamen aten : en hetander,op Griekfch,

Cemetrium , dat is , flaep-plaetfe , waer

in de vreemdelingen (liepen.

In het eethuis ftonden eerft twee ta- Dofid

felen, de gaft-tafels genoemt , aende^*1'

welke de vreemdelingcn,die aldaer ver-

fchenen,zaten. Daer na ftonden ande-

re tafels. Aen eenen ieder wert een

even groot gedeelte uitgereikt , maer
den jongelingen half zoo veel gege-

ven : ook raekten die niet met allen

aen. Daer na wiert op ieder tafel een

drink-beker geftelt , metgemeenen wijn

daer in , waer uit zy alle, dien deze

tafel gemeen was , dronken. Voor kin-

deren of jongelingen wert een gemee-
ne kroes, metgemengden wijn, opge«

zet. Den ouden was geoorloft zo veel te

drinken , als zy wilden. Een vrouw
nam opentlijk het befte van 't geen , dat

op tafel gezet was , af, en zette het den

geenen, die in den oorlogh , of ia kloek-

zinnigheit vermaert.waren , voor : want

een vrouw was over ieder eetgenoot-

fchap geftelt, enfloeghdatga, diedrie

of vier mannen uit het volk, tot haren

dienft, had. Eeaen ieder van die volg-

den twee dienaers voor houtdragers,

die in de Griekfche lant-tale Kalopho-

ren in een zeiven zin genoemt wierden.

Na het avontmael raedt-pleeghden

zy gewoonelijk over 'slants zaken,

hael-



KRETA nu KANDIA. 255
hadden daer na hunne oorloghs-daden mannen , en vermaenden de jongelin-

op ,
prezen vroomc en deurluchtige gentotftrijtbaerheit,en wel te doen.

Staet der oude Kjetenfer knechten , &c.

OUde Kretenfers gebruikten , tot

knechten of flaven, jongelin-

gen:

lutarch

:rabo.

ve-

en

uwen
Cre-

ilets.

die in den bloem van hunne jeugt

waren , en met een eigen naem Afa-

mioten en Periecers genoemt waren:

die zy eigentlijk op het lant gebruik-

ten , om den lant-bouw ga te fiaen

,

en aldaer woonden : want die in de ftad

gebruikt werden , waren Chryfoneters

geheten.

Ook waren'er tuflchen vrye luiden

en knechten, die Klaroten geheten wier-

den : alzoo genoemt, als of zy door

lotingh , tot knechten , uit den oorlogh

wegh-gevoert waren : want die be-

diedenis heeft het woort Klaroten in

het Griekfch.

Deze knechten , Klaroten , hadden in

de ftad Cydonia , uit krachte der wetten

,

cenige vrye feeft-tijden , op de welken
gene vrye luiden in de ftad moghten
treden : maer die knechten beheerden

dan alles, en hadden ook de maght,
om vrye luiden met fwepen te flaen.

Ook dienden de heeren op het feeft

van Merkarius den knechten , wanneer
zy aten. Deeze waren byzondere
knechten ,< ofknechten van byzondere

luiden : want 's lants of algemeene
knechten werden , by d'oude Kreten-

fers , CMnoïters geheten.

Dood-gravers , of die tot het begra-

ven der lijken geftelt waren , waren
Ergatones genoemt.

Katakauters waren geene knechten

noch burgers : maer ftonden onder de

majeftraet , doch waren hun eige

man.

Die op een zelventijdt uit het Age-

las of kinder-huis gekooren waren,

wierden gedwongen alle te gelijk

te trouwen : hoewel de getrouw-

de dochters niet aenftonts by hen ge-

braght wierden j maer wanneer zy

bequaem waren , om huis te hou-
den. Broeders en zufters moghten al-

daer met eikanderen trouwen. Wan-
neer eene zufter aen den broeder trouw-
de , dan was de bruidfchat het halve

gedeelte van 's vaders erfgoet. Maer
om niet met kinderen te veel bezwaert

T

te worden , zoo was , door de wet , liefde.

echt-fcheiding, en 't plegen van liefde of

minne , met jongens of knechtkens toe- ,

geftaen.

Ook waren de Kretenfers gezeit,

d'eerfte minneliefde met knechtkens ge-

pleeght te hebben , gelijk dat ook by

hen gene fchande was.

Ook getuight Atheneus , dat de Kre-

tenfers , van de chalcedonenfers , op het

eilant Eubea, wonderlijker wijze met
minne-liefde tot jongens ingenomen
waren : het zelve beveiligen Hefychius

en Filojlratus.

Doch deze liefde, daer mede d'ou-

de Kretenfers tot jongens ingenoomen
waren , beftont in gene onkuifche of

vuile liefde : gelijk Atheneus , en an-

dere willen : maer in een kuifche liefde

,

zonder iet verders , door hen daer in

beftaen, of vleefchelijke oflichamelijke

wellufte met de jongens
,
gepleegt wert:

gelijk aldus zeker Griekfche fchrijver

MaximiusTyrus , fchrijfr. Het wort de»

Kretenfer jongelingh tot fchande gere-

kent , niet te beminnen : maer het ivort

ookeenen Kretenfer jongeling tot fchan-

de gerekent , zich met de liefde van
eenen jongen te befmetten, O ! fraei

getemperde Tvet , met kuifcbheidt en

liefde vermengt.

DefgelijxfchrijftC/Vfro, dat het den

jongelingen tot fchimp ftrekte , indien

zy gene minnaers hadden. Doch zoo
Strabo melt, ftrekte het den jongelin-

gen , die fchoon van gedaente , en

vandeurlughtigengeQaghte waren, tot

fchimp en hoon
, geene minnaers te

krijgen.

By de Kreters was een byzondere

maniere van jongens-liefde: want een

minnaer bequam de geliefde jongen

niet door overreding, maer door fcha-

kingh. De minnaer voorzeide drie of

meer dagen den vrienden tevoore , dat

hy eene fchaking zoude doen. Het ftrek-

te dan den vrienden tot fchande , den

jon-
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jongen te verfteken , of den gebruike-

lijken wegh niet te laten gaen, quan-

fuis als of zy daer door te kennen wil-

den geven , dat de jonge onwaerdigh

was , zoodanigen minnaer te erlangen.

Derhalven quatnen zy dan by een. In-

dien nu de fchaker den jongen zijns

ui KANDIA.
ken , beneffens meer andere , en veel ko-
ftclijke dingen : zulx de vrienden,om de
menigten van onkoften, daer ook by toe

leiden. De gefchaekte offerde dan aen
jupyn den os , ennoodighde de genen,

die de fchakingh hadden bygewoonr,
ter maeltijdt. Daer na melde hyden

gelijk, of waerdiger dan hy was, dan
i
omgangh of verkeering desminnaers;

ochtervolghden zy den fchaker , en

worftelden , in fchijn , tegen hem mid-

delmatigh , om de gewoonte te vol-

doen , en keerden vrolijk en bly te rngh.

Doch indien hy den jongen onwaer-

digh was , dan ontweldigden zy hem
den zelven. Zoo verre vervolghden

zy hem , tot datmen aen het Andreon

gekomen was. Hy voerde den jongen

,

mee gefchenken begiftigt, na watplaeifè

hy wilde, 'czy na de bergen of na zijn

eigen lant. Die de fchakingh hadden

bygewoont , volghden na , hielden

gaft-malen , en trokken ter jaght , twee

maenden of zeftigh dagen langh : (want

niet langer was het gcoorloft den jon-

gen te houden) en keerden dan weer

na de ftad. De jongen wiert einde-

lijk losgelaten, en kreegh tot gefchen-

ken een krijghs-rok, os en beker. Deze

waren gewonelijke ofwettige gefchen-

of hem die aengcnaem ge weeft ware
ofniet : want dat geheugde de wet , dat

by aldien na de fchakingh den bemin-
den gewelt aengedaen was , zoo was
dien geoorloft van den minnaer te

fcheiden en hem ftrafte op te leggen. De
gefchaekten genoten grote eere : want
in de renbanen en byeen-komften be-

kleden zy de waerdighfte plaetfe , en

moghten , met de rok , die hen van de

minnaers gegeven was , uitftekend

pronken , en nier alleen dan , maer
ook , wanneer zy volwaflen waren , een

uitmuntend kleet dragen : waer aen

ieder gekent wiert, dat hy een gefchaek-

te jongen geweeft was. De Kreters

noemden den gefchaekten , of bemin-
den, üleinos , en de fchaker of minnaer
Fletor. Deze gewoonten en wetten

van jongens-liefde , wierden by d'ou-

de Kreters onderhouden.

Aert en inborft der oude en heden-

daeghfche inwoonders.

d'O

Empir.

Advcrf.

Ma-
tliem.

Porphyr.

I

Abrt

Ude Kreters waren , naer het

fchijnt, groote lief- hebbers en

begunftcnaers van geleertheidt en let-

teren : want zy befchonken den poeët

Homeer , met duizent penningen , en

deden de gifte in het openbaer op een

kolom fchrijven : hoewel , op Kreten,

zijne gedichten laet by hen gezongen

waren. Ook gebruikten zy niet gaerne

uitheemfche vaerfen , en waren in hun-

ne redenen kort, doch zin-rijk.

Defgelijx vervolghden zy over al de

redenrijk kunft , als d'aller vyantlijk-

fte vyandin : want de Kreter wet-gever

verbood de genen op het eilant te tre-

den , die op hunne redenen poghten.

In het zweeren van eeden, fchuuwden

AKa;',,

de en mi)dcn zv > met eerbiedigheidt.de na-

men der goden,maer zwoeren by dieren:

als by een gans , hont, en diergelijke die-

ren : welke wet door Rbadamanthm

ingevoert was, en hierom ook de wet

van Rhadamanthus by Hefychius ge-

noemt wort.

De fpitsvinnigheit en fchranderheit

des vernufts,der oude Kreterx, blij kt ook
hier uit 5 dewijl door hun vele dingen

uitgevonden zijn.

Voor cerft heeft Kres , d'eerftc ko-

ningh der Kreters , vele nutte dingen,

voorde Kreters , uitgevonden.

Ook getuight Salufiius , dat de Kre-

ters den gods-dienft uitgevonden heb-

ben.

D'ldeefche Daktylers , hebben op Kre- Diodor

ta het gebruik van vuur uitgevonden:

als ook den aert van koper en yzer,

en den arbeit, waer door, en op wat

wijze het bewerkt worr.

Ook getuight Strabo , dat het yzer

allereerft door hen bewerkt zy. Def-

gelijks ' mclt Plimus , uit Hefiodus , dat

dl-
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t

iijï

d'ïdeefde Daktylers , allereerft het yzeï

getoont hebben.

Na hen, hebben de Kureïen het by

een houden van fchapen , en tam ma-
ken van ander vee , en honigh te ver-

gaderen , uitgevonden : als ook de

kunft van met pijl en boogh te fchie-

ten,en de jaghtjdaerenboven her gemein
Dr
gefelfchap der menfehen , en eetge-

nootfehap : daer na zwaerden , ftorrh-

hoeden en wapen-dans.

Onder de krijghs-werktuigen heb-

ben de Kreters den Scorpioen gevonden.

Pta/ofch rijft de worflel-oeffeningh den

Kreten toe : die de Lacedemoniers , van
hen , gelijk vele anderedingen, ont-

leent hadden. Eindelijk hebben de

Daktylers , zoo Diodorus getuight , de

muzijk uitgevonden. Ook eigenden

zy zich den vond der letteren tóe : die

zy hierom Fenicifche letteren noemden:
dewijl zy by ouds op bladen van da-

delbomen plaghten te fchrijvcn , die

op Griekfch Fenices genoemt wor-
den.

Meerendeels zijn de Kandi&nen of
< iglche Griekfche inwoonders tot flempen

,

!'
s

oon
' braffen , gulzigh eten en drinken van

ert

' he-

wijn ] en inzonderheidt tot geile wel-

luften genegen. Voorts leiden zyeen

lui en flecht leven : naulijx leggen ee-

nigen zich op de letterenofwapenen:

de meeften llaen de lantbóuw of vee-

hoedery ga , en weinigen doen hant-

werken.

By aldien eenigen edelmoediger van

aert de wapenen hanteren y die fchep-

pen meer vermae.k in zee , als in lant-

oorlogen , en worden brave boots-lut-

den.

Op pijl en boge , na den aert der

oude Kreters , zijri zy wonder vaerdigh,

én niet min als de Turken , afgereght.

De meefte evenwel , en allermeeft die

op het iant leven , zijn tenger , verwijft

,

loom en traegh , en haters van arbeit^j

en hebben geene fchranderheit by zich.

De volken van Spachia , Sfachïoti

gemeenelijk genoemt , die neffens de

Leukos of witte bergen woonea , over-

treffen alle d'andere in ftrijtbaerheidt

en hanteringh van wapenen: want het

is een ontemnaelijk en verwoet flagh

van menfehen, en die gewoon zijn mee-
ftendeel op roof te leven. Zy zijn de

befte en treffelijkfte boogh-fchieters,

Kk en
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en zeer ftrijtbaer op den vyant. Hierom

worden zy by alle, inzonderheidt die

op het eilant wonen , in de grootfte

waerde gehouden , en hoogh geaght.

Ook worden zy in de tale des lants

Tateren , dat zijn vaders, genaemt, als

of zy befchermers der vaderlautfche

vryheit waren. En niet alleenlijk zijn

zy den inboorlingen , maer waren ook
eertijds den Venetiaenfchen overhe-

den zelfs , om hunne verwoede zeden,

tot vreze en fchrik.

Men zeid zy wel eer duizent mannen,

bequaem om wapenen te voeren, by een

konden brengen. Zy leggen zich op
den lant-bouw en vee-hoedery , en

hebben meenighte van klein en groot

vee, en den overvloet van alle dingen.

Zy zijn alle gelaerft tot den navel

toe , en over al , daer zy gaen , met boge,

pijl en zabel gewapent. De laerzen heb-

ben zy aen een lange en breede leren

riem , daer mee zy het lijfomgorden

,

vaft gemaekt , zy dragen linnen broe-

ken, en bedekken meteen hembde al-

leen het overigh lichaem , wiens on-

derfte gedeelte zy niet in de broek He-

ken , volgens gebruik , maer laten het

daer boven over heen hangen.

Zy fcheppen een boven mate groot

vermaek in danzen : want de meefte

hunner , ook in 't heetfte van de zon

,

danzen dagh en nacht , mannen met

vrouwen , zonder de wapenen af te

leggen , of moede te worden. Ja zy

zouden het zich tot fchande rekenen,

indien iemant hunner de wapenen,

onder het danzen , af-leide. Zy verftaen

zich ook wonder wel op zekeren dans,

de Pyrrifche dans by d'ouden genoemt,

en danzen dien ook dikwils , die aldus

toegaet : Zy werpen het hooft , onder

het danzen heen en weer , en flaen met

zabels op de fchilden op maet-klank :

nu met twee en twee tegen eikanderen

te loopen , en dan een kringh te flaen,

en in 't ronde om te danzen.

Hunne vrouwen gaen met de fchou-

wers bloot , en dragen gene kouzen

,

noch bedekken het hooft , noch blan-

ketten het aengezight : waerom zy
bruin van vel zijn, dewijl dat door de

hitte der zon verbrant is.

Kolonyen of volk-plantingen derKwem

Zietpag

zi8.

Herod.
Scrabo

fcb. 6.

BEhalve Hyria

lib.

Scrabi

hebben de Kreters

ook andere fteden in japygia.ocu.igt:

want men zeidt de Kreters de ftadt

Brundujïum bevolkt hebben , die met

Thefeus , uit de ftad KnoJJus , derwaerts

trokken : en daer na ook de genen,

die met Iapyx uit Sicilia togen.

Lucianus gedenkt ook de Kreters,

die met Thefeus aen dien oort landen.

De Kreters hebben ook de ftad Hydrus

ïn Italië geftigt : want aldus fchrijft Ste-

phanm : als t'eener tijde eengroote droogte

ganfeh Krete plaeghde , trokken zy ter

volk-plantingh na andere plaet&en , en

Jiighten Hydrus,. dat toen noch niet ge-

ftight 7MA+

De Kreters hebben ook de ftad Ta-

rentum in bezit gehadt , te weten : die

Kreters , die Minos na het eilant Sici-

lië vergezelfchapten : want na (Jiiinos

in Kamikos , by Kokaltts overleden was*
trokken zy van Sicilië , en quamen, op
hunne vvederkomfte , te Tarentum te

landen 5 waer van ecnigen namaels

om Adria te lande omtrokken , en tra*

4cn in Macedonië , daer zy Bottiers ge-

noemt wierden,
,

Eutimus heeft ook van Kreta , en An-

tiphemus van Rhodos koloniën na Si-

cilië gevoert, en inzonderheidt de ftad

Gela geftight , op het vijf en veertigh-

fte jaer , na Syrakufen op Sicilië begon

bewoont te worden.

De Kreters hebben ook de fteden

Minoa , en Eugijon op het eilant Si-

cilië geftight: want de Kreters, na de

doodt van Minos, wierden door d'on-

opperhoofdigheid oproerigh. Maer als

hunne fchepen door de Skiliers , on-

derdanen van Kokaltts , verbrant wa-

ren , vergaten zy na hun vaderlandt

te rugh te trekken, en befloten op Si-

cilië te blijven woonen. Zommigen

ftichten aldaer eene ftadt , die zy , na

hunnen koning Minos , Minoa noem-

den. Zommigen dwaelden midden

door het lant , en ftichten , na een va-

fter oort bekomen te hebben , eene

ftadt,

Thuc

Scholj

Pindai

Athe-

nxus

lib. 7.

Ziet.

pag.i;.
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Sofian.

Plutar<h

de Sol.

Am.in.

Theo».

ju Arat.

Horaei.

Scho-

iatt.Ad

lliad.i.

Tretres

*óf
anr-

aten.

I»

fel.

inin

.de

ff'

ade I

d'oc

o
fc.

jji-l

q,
1

ooe»

p ftm

ftadt, die zy na eenenbron, die in de

ftad ontfprongh , Engyon noemden

:

wzwx.' Evgycn is opGriekfch een bron

gezeit. Delf, nu noch Delfo, ofKafiri,

of Salona genoemt , een ftad van To-

ets , in Achaia , en door het orakel van

Apollo berught , wort ook voor een ko-

lony der oude Kreters gehouden , dier

Ichip Jpollo , onder de gedaente van

eenen Dolfijn , door zee geleide.

Smintha of Sminthium , eene ftad

van Troas , vvert door Teukrus , zoon

van den Kreter Scamander , op vermacn

des orakcls,geftight; want als de Kreters

eene kolonye zouden zenden , zoo ont-

fingh Teukrus van Kyipollo een orakel,

dat hy aldaer zou blijven woonen, daer

* d'aertboorlingen hem tegen ftreefden.

Wanneer de Kreters in het geweft van

llium gekomen waren , en de muizen

des nachts de leeren van hun fchilden

en pijlen der bogen afgeknaecht had-

den,wierden zy gedachtigh aen het ora-

kel , en nichten aldaer eene ftad Smin-

thtum , en eenen tempel van den Sm'tn-

tifchen /polio -

y
dewijl de muizen,by de

Kreters , Sminthen genoemt werden.

Na zy dan de ftad geftight hadden,

floegen zy zich aldaer met der woon ter

neer : en Teukms regeerde als koning

:

na wien ook dé Teukrers Troijaven

genoemt wierden. Strabo, zAllïanus,cn

meer andere fchrijvers , gedenken ook
dezen voorval.

Dardanus , uit Jupyn en Elektra $

dochter van K^itlas, geteelt, trok, op
vermaen der goden , uit Italien, of, zo

andete willen, uit Krete , met een groo-

te meenigte volks, en quam in Frygie,

een lantfehapin klein Afie, te landen:

alwaer hy een ftad ftiehte , en na zij-

nen naem D&rdania noemde.

Onder zijne regeeringh wasook Teu-

krus , met een troep van uitgeleze ion-

gelingen , uit Kreten in Frygiegckomen
,

die.uit zijn vaderland verdreven ,byDar-

danus tot rijxgénoot aèngénomen wert.

Uit de ftad Miletus hebben de Kre-

ters een kolonye na Jonie , een lant-

fchap van klein4/fc,onder gelei van Sar-

pedon , overgevoert , en aldaer eene

ftad Miletus, na den naem van hun-
ne ftad, geftight : hoewel Ovidius melt,

dat niet Sarpedon ; maer Miletus , de

kolonye zou overgevoert, en de ftad

- na zijnen naem geftight hebben. Def-
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gelijx getuight Paufantas, dat Miletus

uit Kreta, (en methem een kdjgs-heir,)

die voor Minos,zoon van £«r^^,vlngh-

te , aen dien oort aengekomen was,

en het lant en ftad van name verwif-

felthad. Ook maekt Apollodorus Mile-

tus
>
dichter der ftad CMiletus, 'm Jonie.

Tarrha , eene ftad aen den bergh

Kaukafus , in Indien, gelegen , was eene

kolonye der Kreters.

Na AJlerufia , een Indifche ftad , aen

den bergh Kaukafus gelegen, enalzoo

na AJlerufia , een bergh van Kreta
,

genaemt , was ook een kolonye der

Kreters gezonden.

:. De ZO^mrokken, ónder gelei van

eenen Staphylus , uit Knojfos y en be-.

volkten het eilant Peparethos , en het

dicht by gelegen eilant Naxos.

. Magttefia, een ftad van klein Afie

,

was een kolonye der Kreters. Het

eilant Paros was ook eerft , door de Kre-

ters bewoont.

, Enopion trok met fchepen na het ei-

lant Chios , derwaerts ook zijne zonen

Talm.) Euanihes ,. Meiaft t Salagus

en Athamas
,
quamen. -

Xanthus , een ftad in Lycie , wierd

door den Kreter Xanthus geftight , en

alzoonahem genoemt.

Men zeid de Kauniers , of inwoon-
ders van Caunos , eene ftad van Karie,

in klein Afie, uit Kreten gekomen wa-
ren : want zy zelfs zeiden, 200 Hero-

dcot getuight, uit Kreten tt zijn: hoer

wei de Kauniers hen inlanders of lant-

zaten van Kaunos dunken te zijn.

Op het eilant Rhödos waséén plaetfe

Kretenia genoemt , die door Altheme-

nes , zoon van Katrius , bebouwt wierr.

Tenarus was eene plaetfe in Pelopon~

nefus gelegen , en wort by Paufaniasdc

plaetfe van Tettix genoemt : want men
zeid de Kretenfer Tettix , met eene

vloot, derwaerts getrokken was, en al-

daer eene ftad geftight , en zich met
der woon ter neer geQ'agen had.

Kafus , die door Minos , uit wan-
gunft , uit Kreta verdreven was , trok

met d'aenzienelijkfte Kreters na het lant

der Arigivers , enftighte aldaer de ftad

Kafiota.

Klaros was eene ftad van Jo»/V,in klein

Afie , derwaerts alléreerft de Griek-

fche Kreters gekomen waren , die tot

geleider zoketen Rhacius hadden.

K k i Ery-

Steo'u
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ViüC. in

•Achaic.

Stej'h.

Erythros, zoon van Rkadamanthos,

heeft de ftad Erythra in Afie geftight , en

alzoo na zijnen naem doen noemen,

want d'Eretbrers, of inwoonders der

ftad Erythra , zeiden zelfs , dat zy van

begin af , met Erytbros , uit Kreta ge-

komen waren , en dat hy de ftichter der

ftad was.

Vienna , een ftad in Vrankrijk, en nu

noch by de Francoifen Vienne genoemt,

wiert door de Kreten geftight , en na

de ftad Vienna , op Kreta , alzoo ge-

noemt. Want wanneer t'eener tijde

een groote droogte ganfeh Kreta plaeg-

de , trokken de Kreten na andere

plaetfen met der woon : zommigc gin- ,

j

gen * Hydrits, in Italië, ftichten, daer * £j
toen noch gene ftad gebouwt was.

Wanneer nu hen een orakel geuit

was , dat zy zich daer hadden met der

woon tec neer te Qaen , daer zy d'al-

lerpoelrijkfte plaetfe zouden vinden,zoo

hadden zy zich aen den * Rhodanus , een * v

ftroom van Vrankrijk, die poeligh was, Rl»oe.

neergeflagen , en de ftad Vienna ge-

noemt : dewijl een der maeghden , die

met hen waren , met name Vienna ,

onder het gaen ter rei , door eene fplete

in d'aerde verflonden was.

Ram-
men.

Viervoetige dieren en vogelen , &c. van

het eilant KjmdU.

MEn heeft'er een flagh van ram-

men , die met groote troepen,

en niet weiniger als d'andere,gemenelijk

gezien worden, re gaen weiden : inzon-

derheid op den berg Ida. Zy worden

by de herders in de lant-tale, Striphocers

oïStrefficheros of Stripboceli genoemt.

|

Zy zijn niet groter als gemene rammen

,

|

doch verfchillen hier van de hierlant-

! fche rammen , dat die omgeboge en

[
kromme hoorens hebben : maer deze

;

rammen van Kandia hebben recht op-

ftaende, en rontom flekswijs nitgedraei-

I de ofgevoornde hoornen.
De-
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Deze rammen , en dier fchapen of

oyen , blijven ook des nachts veiligh op

de weiden : dewijl op Kandia, gene wol-

ven , noch eenigh ander verfcheurend

gedierte is, Zy hebben ongemeene

grote hoornen, en eenige vierellen lang:

dies met recht te verwonderen is , hoe

zulken klein beeft zulke zware hoorens

dragen kan. De hoornen hebben zoo

veele dwerze ftralen of draien , als de

ram jaren heeft.

Bokken ^aer houden ook op de bergen en

klippen zekere wilde bokken en gei-

ten, in grote menigte , van ontrent de

groote als een tamme geit , en van een

zelve aert en natuur : want zy leven

beide op rouwe klippen , doch zy heb-

ben geen minder vleefch , als een hert

,

en ook defgelijx geelaghtigh en kort

hair, en geen geiten hair. De mannet-

jes hebben een zeer langen en zvvartagh-

tigen baert, dat geen ander dier met her-

ten hair heeft : behalve dat , worden zy

in den ouderdom grys , en hebben langs

de rugh in de lengte een zwarte ftreep

lopen.

Deze wilde bokken zijn wonder
vlughen inelin het lopen, enfpringen

van d'eene op d'andere klip , fchoon

die zes fchreden van eikandere ftaen.

Deze bokken en geiten worden al=

dus , by de Griekfche boeren , met pijl

en boge gevangen. Wanneer zy de

jongen van een wilde geit , die op de

bergen om her dolen , kunnen van-

gen, die voeden zy byde tamme gei-

ten op, om hen tam te maken.

Deze getemde geiten binden zy op
een bergh aen zekeren ooit vaft , daer

de wilde mannetjes of bokken gewoo-
nelijk voor by komen. Maer de vvilt-

fchut of boogh-fchieter verberght zich,

onder heggen en ftruiken , een ftuk

weegs van daer,van de wint af:naer dien

hem wel bewuft , dat deze bokken , op
een afftant van hondert treden, hem zou
konnen rieken. Wanneer een mannet-

je een wijfje aentreft , dan blijft het ftaen,

waer op de jager dan met pijlen fchiet.

Indien de bok een kleine wonde ge-

kregen heeft , of anders het yzer van

de pijl in de wonde is blijven fteken

:

dan neemt hy zijne toevlught tot het

kruit Diktamnm , dat op de rotzen

groeit , door het welk feeten , hy in 't

kort geneeft, en de pijl uitvalt.

K k 3 De
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Vogel

Merops
ofApias,

Eyde
Hoogh-
duit-

fchen

wort
Hees vo>

Hel in

ï)e Francoifen noemen deze bok-

ken "Bouceftain , die ook in Frankrijk

óp de bergen , en inzonderheit op fteil-

ten en klippen, houden.

Oppianus gedenkt Kretenfer rammen,

meteen roodeen wolhairige vaght,en

vier horens.zulx die beter geiten als fcha-

pen gelijken , in de volgende woorden

:

Op de grenzen van het uitterfte Krete

,

'en óp het Ure lant van Gortyne, zijn

roode en vier-gehorendc rammen. Be
Tvol op 't lijf is purperaghtigh , veel-

vcudigh en niet tender : zy zijn byna, door

de zeer rou^ne vacht
,

geiten en met

fchapen gelijk.

Daer is zekei* vogel zeer gemeen

,

dien men over al zier vliegen, hoewel

hy op andere plaetfen zoo zelden valt,

dat hy den Grieken , die de middel-

lantfche plaetfen bewonen,onbekent is.

Hy wertby de oude Grieken Merops,

en by den Latijnen Apia'jer geheeten

:

maer de Griekfche Kreters noemen den

zelven vogel Melijfophago , dat met het

Latijnfch woord overeenkomt,en byen-

eeter bediet:want in het vliegen door de

lucht aeft hy byen : op Griekfch nu heet

een beye Meliffa , gelijk op Latijn Apes.

Hy vlieght niet alleen , maer byfcho-«u iA

len, en inzonderheit langs de ber°en , y
en
L
%m

waeropde oprechte thym groeit, oniwoifgo.

de byen , die daer uithaer honigh en llcece,K
!

|

voetfel zuigen , t'aezen : waer van hy

ook den naem bekomen heeft.

Deze vogel is zeer fraei van ver-

ruwe of kleur , en alzoo gloeiend en

bloozend, als de kleur van een pape-

gay is. Zijn geluk of ftem wort verre

gehoort , en is fchel , en klinkt by na,

als of iemant grul gru ruu rul riep.

De jongens vangen dezen vogel,

om zijne byzondere fchoonheidt , met
ftapels aldus. Zy fteken een fpelt , als

een vifch-angel krom gebogen , midden

door de ftapel , en houden het eind

van de dcaet , die met het ander

eind aen het hooft van de fpeit gebon-

den is , in de hant. De ftapel , dus met

de fpel doorgeregen, vlieght des niet-

temin door de lucht. Wanneernude
vogel de ftapel ziet, fchiet hy fchich-

tigh daer op toe, floktden zelven met

de fpelt in, daer aen hy met de tongeof

hals vaft raekt, en wort dan, met de draet

in te palmen , gevangen.

Bo
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Boven op de kruinen der bergen

,

houden in groote menighte zekere

vogels , die de Grieken nu Scurapola

heeren , en Arïfioteles Korakias , en

Plinius Pyrrekoraces , noemt.

De vogel Petrocojfipho , by de Kre-

ten en hedendaegfcheGrieken genoemt:

wort by Arifioteles Cyanos , en by Pli-

nitts Ceruleus geheten.

Daer zijn ook nachtegaels , die de

Grieken wxnoch Adonïoi Aidoninoc-

men-.vvant d'oudeGrieken noemden den

nachtegael Aëdon. Hy hout op hooge

klippen , is kleinder als een MeerIe

,

en ganfeh blaeu , en heeft ook by na

een ftem of geluit , als dat van een

Meerle. Hy wort in de kouw gehou-

den, om zijn aengenaemgezangh, en

van daer in kouwen na Italië by wijle

overgebraght : zomtijds worden de jon-

gen uit het neft genomen, en 'smen-

fchen ftem geleert na te bootten.

Op Kandia is de vogel Caprimulgus^ÓAX.

is , geiten-melker , en anders by de Vla-

mingen een dwacs genoemt, zeer ge-

meen , tegen het gevoelen van Solmus.

Hy vliegt des nachts met groot geichrei

en gedruis door de fteden , en ziet des

daeghs alzo wemigh, als een nacht-uyl-

Hy is van de grote en dikte als een koe-

koek, en houd op-Kandia op de klippen,

aen zee. Hy doet den vee- hoeders grote

fchade , met de melk des nachts (want

zy drijven het vee des nachts niet onder

dak) uit de uyers der geiten te zuigen.

Zee-dui- Daer is een byzonderflaghvanzee-
icrs

- duikers, die onder water zwemmen , en

van alle andere zee-duikers verfchillen.

Arifioteles noemt die Etkia ; maer de

Kretenfer ftrant-luiden Vitttamaria ,

ea Kalikaxzu. Zy zijn Van groote als

een teelingh , met een witten buik,

en platte kop , die , als ook de rugh

,

vleugels en fleert , zwart is. Zy hebben

geen fpoor aen de hiel , dat dien al-

leen , onder alle andere platvoetige vo-

gels , eigen is. De veren zijn, niet an-

ders als zeer dunne 'dons , die vaft op

de huit zit -, de bek is ter zijden hol en

by na plar , en meerendeel met dons be-

dekt , boven zwart en onder wit.

Geen vogel is'er meerder, als die van

de Francoiien Pivoine genoemt wort

,

en door heggen en fttuiken vlieght.

Het is een vogel over zijn hooft, fleert,

en ovcrigh lichaem zwart : waerom
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de meefte Grieken , dien nu doorgaens

Afprokolos , dar is, witte aers, in een

verkeerden zin , noemen.

De gieren , arenden en valken nefte-

len'er niet opeike en andere boomen,
geiijk dat gevogelt gemeenlijk doet:

maer op klippenen zeer befcommerlijke

plaetfen en onaenkomelijke fteilten

:

dies de neften niet als uit zee,van fchepen

kunnen gezien worden. .. "Wanneer zy

dan dier jongen ofeyeren hebben willen,

dan laten zy een langh tou by de klip-

pen neerzakken , wiens een eind aen

een pael , boven op den bergh , in d'aer-

de vaft gemaekt is. . By dit touw laet

iemant zich neer , tot aen de neften

van de vogelen , en neemt'er de eyeren

ofjongen uit,en palmt zich daer na weer

by het zelve touw naer om hoog op. Of
zy zetten een jongen in een groote korf

of mande, en laten dien van boven de

klip by een touw neer zakken : dees,

by het neft gekomen, neemt'er de jon-

gen uit, enleitzeindemand: dien zy
dan weer opwaerts halen.

Arenden en zwarte gieren houden
haer op de bergen , waer op de kudden
ter weide gaen. . Deze pakken jonge

lammeren en geiten op i als ook ha-

zen , indien zy eenige in 't open velt

vernemen. Hierom, en om gewin, doen

de herders hun beft , om die te van-

gen : want de vleugels verkopen zy aen

de boogmakers, maer d'afgetrokke vel-

len aen de bontwerkers.

Daer houden weinig herten : waer

over te recht Solinus fchrijft : de Kreten-

fers lantjlreke heeft overvloedigh veel

Toilde geiten , maer gebrek van her-

ten. Want men heeft' er eenige , hoewel

weinige , en alleenlijk by de flad Cy-
donia. Aldus fchrijft ook Plinius: Ifon-

derlijk is,dat op het eilant Kreten, herten,

behalve in de lantjlreke der Cydoniaters9

niet zijn : als ook wilde zlpijnen en yzere

verkens. Seneka, in zijn Hyppolytus , ge-

denkt Kretenfer hinden.

Daer hielden, zoo Pltttarchus fchrjft,

zeer kloekzi'nnige byen , die, wanneer

zy voor een windige uithoek of zee-

hooft zullen vliegen , zich met kleine

fteentjes beladen, onvnigt in zeeweg-

gefleept te werden.

Jitpiter zou aen de byen , voor den

weldaet van het opvoeden in hetldee-

\fche hol , een kleure gelijk die van
1

. kope-
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koper of gout gegeven hebben : ook
dat zy door geene koude konden be-

ledight worden. Aldus fchrijft Dio-

door : men zeid god Jupiter , om eene

onfterffelijke gedaghtenis van fijnen om-

gangh ofgemeenzaemheit , met de byen
,

te belvaren , dier kleure en verve ver-

andert , en gelijk als gout-kleurigh koper

gemaekt hadde. DeTvijt nu de phetfe

boven mate hoogh ivas , en daer op grote

en zware winden onjlaen , en veelJheeuW
viel , zoo had hy de byen , op dat zy , on-

der het fveiden op zeer felle koudeplaet-

fen , geen ongemak zouden lijden , van
gevoelen berooft.

Het is zeker en gewis , dat op den

bergh Ida , byen gehouden hebben

:

maer dat de veranderingh van kleur , en

de berovingh van gevoelen , om de ge-

melde oorzake , door Jufyn , zou uit-

gewerkt zijn , is meer als beuzelzin-

nigh.

Defgelijx melt Elianm ,dat van de

bjen , op den bergh Ida , die de gedaen-

te van koper verbeelden , en zeer fel fta-

kcn.by zijnen tijd noch eenige overblijf-

felen geweeft waren.

Op den bergh Karma waren ook
byen , welker honigh niet door vlie-

gen aengeraekt en geproeft wierdt.

Aldus fchrijft Piinius : Een ander "toon-

der van honigh is op Kretc. De bergh

Karma is vdn negen duizentJchreden

in de» omtrek , binnen Tvelk befiek gee-

ne vliegen gevonden nerden. En de

KANDIA.
ne duif. Zy hebben op betganfeh lijf

niet een eenige witte veer,

en ruige poten,

als aen de

als een velt-wieken

,

hoen.

Daer houden gene afch-graeuwc of

kleine veldt-hoenders of perdrijzenj

maer andere rode , van de groote als een

haen, diezy doorgaens Kartuno noem-
den.

Daer hout zeker vogel , by d'ou-

den Kuruca , en nu by de Francoiien

Funette brune , en by de Grieken op
Kandia , Potamida geheten.

Men zeidt deze vogel de jongen

van den koekoek byzonderlijk aefr.

Eenige willen den vogel Potamida voor

den nachtegael gehouden hebben , hoe-

wel tonrecht: want de Potamida ver-

fchilt van den nachtegael , en heeft de

poten en bek uit den graeuwen , en afch-

verwigh van kleure. De nachtegael

wort by de Grieken nu Adoni ofAidoni

geheeten.

Men zeid op Kandia geen vergiftig ge-

dierte zou houden. Evenwel getuigt Be-

Ion driedcrlei flag van flangen op hetei-

lant Kandia gevonden te hebben , het

een Ophis , het tweede Ochendra , en
derde Tefloti , van de Grieken ge-

noemt. Maer Tvy derven , voeght Be-

Ion daer op, niet bevejiigen, hetgeen van
d'ouden gefchreven is , te weten : dat

Kreten geen vergiftighgedierte zou voe-

den : Tvant als Tvy dat Jlagh van een

Jlangh 3 dien Tey gezeit hebben met een

•honigh,die aldaer valt, rakenze niet aen. eigen naem Oph'isgenoemt te zijn , ver

Ook waren byen op den uitterften volghden
y zooTviert onze Teegh-Teijzer

,

Oofter-hoek deseilants, Samonium, nu
|
Jpanneer hy den fteen , "vaer onder de

Capo Sabnoni gehecten: welker honigh
,
Jlangh zad te fchuilen , opnam , door

boven die van andere eilanden , by de den zelve» in de hantgebeten : en fchoon

ouden geprezen wordt : als ook , by

Piinius en Dio\korides , Kretenfer wafch.

Daer zijn koekoeken, die by de Grie-

ken Decscto geheten wordelï, dat achticn

betekent, uit oorzake deze vogel, met
zijn geroep,het woon Decoffo fchijnt uit

te drukken.

In de boflehen van hooge bergen,

ziermen een groote meenighte van ze-

kere vogels , die d'Italianen Galloce-

drone , en de Latijnen Tetrao noemen.

Zy zijn eens ip groot als kapoenen , met
eene roode plek ter weder zijde by de

oogen , in de flapen : gelijk de vogel

Fezant heeft. De veren aen de borft zijn

blinkend awart , als de hals van ee-

deJlangh door de fleke bloed had doen uit-

komen , zoo volgde evenTvel geen ander

quaet djer op , als eene lichte Teonde.

Men zeidt ook het eilant Kandien

geene wolven , vofichen , noch ee-

nigh dodelijk of verfcheurend gedier-

te zou voeden , of voortbrengen : als

Diodoor , Arijloteles , Solinus , IJido-

rus , Elianus getuigen : behalve zeker

vergiftigh ongedierte Phalangium gehe-

ten. Noit, zeid Solinus , voedt Kre-

ten wolven , voffchen en andere fcha-

delijke viervoetige gedierten . en geen

flangh houd aldaer. Maer een Pha-

langium is'er , een flagh van fpinne-

koppen. Ir, een zclven zin heeft voor

hem
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..hem Plinim gefchreven. Op heteihnt

Kreten zijn gene Tvolven , noch beeren:

en geheelijk gene fchadehjke gedierten ;

behalve een Phalangium , eeéjlagh van

fpinnekoppen. Defgelijx fchnjft Elia-

nus , dat Kreten ,voortoolvenenflypen-

de Tvildegedierte, het aldervyandlijkile is.

Zoo Plutarchus en Gregorius Nazian-

zenerfchrijven , zou Kreten voilt-beefie-

loos , dat is , zonder "ftilde beefien , zijn.

En niet alleenlijk voed Katidien^z-

ne fchadehjke gedierten : maer ook, on-

der de vogelen
,
gene nacht- uylen ; ge-

lijk die, wanneerze van andere plaet-

fen daer op gebraght worden , aen-

16^

ftonts fterven : als Solinus , ifidortts en

Elianus , duidelijk fchrijven.

Zoo men Diodoor gelooven magh,
zouden d'eilanders dien weldaed van

Herkules bekomen hebben : want hy

fchrijft aldus : eer Herkules vertrok ,

"toert hy praghtig van d'eilanders geeert

:

en gillende den Kretenférs eene gunfie

doen , maekte hy het eilant zuiver van

Jpilt gedierte. _ ffaerom in de volgen-

de tijden geen Tvilt gedierte ', als bee-

ren, Tvolven , Jlangen ofandere dierge-

lijke , meer op het eilant gebleven "Waren.

En dit had hy gedaen , om het eilant

achtbaer te maken ; Tvaer op , naer men
beuzelt, Jupitcrgeboren en opgevoed Tvas.

, OfJupyn zelf had , aen 't eilant Kreten,

dien weldaet verleent , om zijne op voe-
dingh op het zelve. Arijloteles fchrijft

flechts.hoegezeid wort , dat hierom op

Kreten gene wolven , beeren , flangen

noch diergelijke wilde dieren vallen,de-

wijl Jupiter op het zelve gebooren was.

En hoewel het eilant geene andere

vergiftige dieren bezwarelijk leed , en
ganlchelijk vry daer van was , zoo
wiert het evenwel zeer dikwils met
dolheit van honden geplaegt.

aden. De Kietenfer paerden werden by

d'ouden, als by Oppianus, geroemt , en

inzonderheit over hunnen fnellen en

langen loop : hoewel niet veele paer-

den , maer weinig binnen het eilant

,

om deflelfs bergh-rijkheid , gebruikt

werden. Als onder andere ook uit

het fchrijven van Plato blijkt, die ze-

keren Kreten/er Klinia aldus doet

fpreken. Ghy ziet de natuur van de

geheele Kretenfer lantjlreke , dat die niet

vlak is
, gelijk de lantftreke van Thef-

falie;T)wra# die van Thefialie veel meer

paerden gebruiken : maer ïpy den voet-

gangh : want die oneffene gelegentheit

is tot d'oeffieningh der voetgangen ofwan-

delingh bequamer.

D'oude Kretenférs gebruikten even-

wel boogh-fchutten te paert , als Plato

te kennen geeft,daer hy zeid: dat de Kre-

tenfer te paert niet ondienltigh zy.

D^ Kretenfer honden worden by de

ouden, om hunne fcheipheit van reuk, Honden

en om de wakker, vlug en bequaemheic

ter jaght, geprezen : als Klaudianus ,

Oppianus , Pollux, Gratius , Plutarchus,

Elianus en Xenvfon, getuigen.

Ook waren de Kretenfer honden licht

of vlugh , en fterk van fprongh , en tot

bergh-opfteigeringh opgevoet.

Ook worden de Kretenfer honden
doorgaens , rieffens de Spartaen fche of

Lacedemonifchê honden, door de gemel-

de fchrij vers, gedaght, die ook , over

hunne fcherpte van reuk en wakker

-

hèjt, van hen geprezen worden.

De Kretenfer honden waren van twee-

derlei flagh : zommige Diaponers , en

andere Parhippers genoemt. Men zeid

d'eerfte het met vechten , tegen wilde

dieren, eenen dagh en nacht konden uit-

houden : en dikwils by dezelve fliepen,

en het gevecht met den dagh hervat-

ten : maer de Parhippers hielden by de

paerden , en hepen niet voor uit , noch

bleven achter.

Boven alle honden wort zekere hont

gedaght , dien Minos aen Pi okris,doch-

ter van den Atheenfchen koning Erech-

teus , en gemalin van Ophalus, te fchenk

gegeven had : als Antoninus Libera-

lis>, Pollux , Apollodorus en Oviditu y

in zijn zevende boek van de Herfchep-

pingh , melden.

.Aen het eilant Kandie is zeer gemeen,
VT Ia

zekere vifch , Scarrn genoemt , die by
s

™™
de oude Griekfche en Latijnfche fchrij-

vers veelmalen met dien naem gedaght,

en by de Romeinen eertijds voor eene .

grootelekkernye gehouden wiert. Men
vind dezelve nergens (zoo Belon wil)

op de ftranden van de Middelantfche,

noch in dAdriatifche , noch in de

Helle-fpont of Zwarte zee. Evenwel

is die , op eenige oorden der ftranden

van Kandien, zoo gemeen , dat geene

vifch aldaer gemeender gevangen wort

:

het welk voornamelijk inde honts-da-

gen gefchiet.

Li Zo®
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Zoo Rondelet evenwel , in zijn boek
van de viflchen fchrijft , zou de Scarus

ook ontrent Marzeilien , maer inzon-

derheit onder d'eilandcn Stechad.es
, ge-

vangen worden : die dezelve onder de

fteen- viflchen rekent. De vifch Sca-

rus is van de kleure en groote , als de

vifch zee-koningh , zwemt by fcho-

len,en heeft tanden in de bek, als die van

een menfeh gerangt. Dies als de lippen

van de gebraden vifch, door de hitte des

Vuurs , opgetrokken zijn , zoo verheelt

dieeenignfins denmontvan eenenlag-

genden menfeh.

De Scarm is een fteen- vifch , en hout

tufichen klippen en fteen-rotzen, on-

der de ftranden van Kandien : maer de-

zelve aeft of eet zeer gaerne het kruit

of loof van Turkfche boonen : waer

over de Kaloyers en andere boeren van

dien oort, died'aertvan deze vifch be-

kent is , dit kruit tot aes , voor dezelve,

om die te vangen , op d'akkers zaei-

jcn. Zy fmijten des daeghs het loofof

bladen (behoudende de bonen tot hun
gebruik) met een net of totebel, in zee :

waer in dan de Staren komen en gevan-

anders zou die vifch befwa-gen werden

relijktc vangen zijn: want meteen an-

gel of trek-net kan zy zeer zelden ge-

vangen worden.

De Grieken van Kandien braden ge-

meenelijk deze vifch aen een hout , den
mont langhs het lijf ingeftcken , op
heete kolen, die dan ceniger mate een

laggenden menfeh verheelt , alsgezeit

is. Van wegen het groot gebruik van
het kruit of loof van Turkfche bonen,
in het vangen der Scaren , noemen de

Grieken dat zelve doorgaens Scarovo-

taiWy dat is, Scaer-kruit.

In deze vifch wort voor het befte en

(makelijkfte gehouden het kruit ofloof,

dat die gegeten heeft , waer van altijd

een groote menighte in de mage gevon-

den wordr.

De vifch Scarus heeft eene groote

lever, die zeer dienftig is , om een zaus

dacr van over dezelve te maken : want

die geftampt, met de dermen, in zout en

edik , en dan over de gebrade of ge-

kookte vifch gegoten , maekt dezelve

zeer fmakelijk.

Het ongedierte Falangium oiVhalan- phalan-

gium by d'ouden , wort nu noch by de 2'um -

Grieken op Kandia Sphaiangi gebroken
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genoemt. Het is een klein ongedier-

te, zeer fchadelijk, een weinigh groo-

ter als een fpinnekop, en heeft acht voe-

ten of beenen, op ieder zijde vier. Ie-

der voet of been beftaGt uit ledema-

ten j en heeft twee omgekromde klau-

wen of nagels. De twee voorfte bee-

nen zijn gegeven, omvoor uittegaen,

en d'achterfte om te rugh te treden.

Het hout in fchuinze gaten van twee

voeten diep , onder d'aerde gemaekt , in

de welke het , van achteren uit te tre-

den, gewonelijkingaet, en zijnvoetfel

ofaes aldus na zich fleept. De ingangh

der gaten is met ftroo bezet, op dat die

niet zouden toegeftopt worden. Het is

boven opliet lijf afverwigh , enheeft^

twee roode plekken op het voorfte ge-

deelte van de borft , maer van onderen

ter plaetze , daer de pooten aen het lijf

vaft zitten, vertonen zich zwarte plek-

ken. De buik is geel van kleur. Inden

mont heeft het twee kleine zwarte an-

gels, by na van een zelven fatfoen , als

die de* Scolopettdra heeft , waer mee het

bijt, fchade doet en fpijfe behoud. Het
lpint of weeft , als de fpinne-kop,

cene webbe, en eet of aeft vliegen

Tarairtula. .

of witjes. Het leit ontrent zeftigh

eyeren , en broeit die gemenelijk aen

den borft.hangende uit. Het draeght

d'uitgebroeide jongen aen den buik

vaft, tot dat zy groot worden. Het is

ruigh van lichaem , en van verfchei-

de groote, na de verfcheidentheit der

eilanden , daer het valt. Een dode-

lijke vyantfehap is tuffchen dit gedier-

te , en tuffchen zeker flagh van een

wefpe , Ichneumon by d'ouden genoemt.

Dit zelve ongedierte , of een dierge-

lijke ftagh ofbyfoort , hout ook op ver-

fcheide plaetfen in Italië, als in Kala-

brien , en wort by wijle ook in de vel-

den ontrent Rome des Zomers gezien

,

als ook in Apalia , by de ftad Taranto :

waer na het zelve ongedierte ook Ta-

rantula doorgaens geheten wort : al-

waer het jaerlijx, in groote menighte,op

heete en vlakke plaetfen voor komt.

Men vind het zelve ook op het cilant

Sicilië. Dan het dient aengemerkt, dar

dit ongedierte in Jpulia , een byzonde-

re kracht van vergift by zich heeft:

want indien het eenen menfehein d'ee-

ne of andere plaetfe des lichaems , 't zy

in de hant of voet , met zijne angel

L l z fteekt,
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fteekt , die wort daer door na verloop

van eenige maenden , totdanzen, zon-

der ophouden , en tot lacchen en ande-

re vreemde toevallen gedreven.

Ook zijn deze toevallen , inzonder-

heit het geduurigdanzen, niet te ftillen

noch helpen , als door het geluit van ze-

KANDIA.
kcre gezangen en fpeeltuigen.op een by-
zondere maet. Maer de kracht en uit-

werking van zodanig vergif, in dit on-
gedierte, wort op geene andere plaetfen

,

als in Apulia , vernomen , volgens fchrij-

ven van den Jefuit Athanafim Kircher,

in zijn boek van den zeil-fteen.

Gewaffen , boomen , kruiden , &c.

HEt eilant Kreten , of Kandia,

brenght ook by na allerlei flagh

van boomen , heefters , heelzame

kruiden , velt-vruchten en andere ge-

waffen voort , zoo gemeene , doch die

aldaer beter , als op andere plaetfen

groei jen, als vele byzondcre gewaffen,

die aldaer alleenlijk, en niet op andere

plaetfen ,
gevonden worden. Want dit

eilant wort van vele oude lchrijvers,zoo

Grieken als Latijnen , om het voort-

brengen van gewaffen en kruiden, ge-

roemt en geprezen. Onder andere

noemt UWakrobius , Kreten edel van

kruiden : defgelijx fchrijft Plinim : dat

al "Wat op Kreten groeit , oneiiidelijk alle

andere dingen , van een z,elven jlagh

,

die op andere plaetfen vallen, over-

treft. Dit fchijnt Plinius xxïtTheofraft

gezogen te hebben; want die fchrijftby

na , in een zelven zin aldus : dat huiden

en heefiers, en in 't kort, al het geen, dat

fp Kreten voortkomt, uitmunten.

Dewijl nu het eilant Kreten , zoo

vele byzondere en uitgeleze gewaffen

en kruiden voortbraght , zoo wierden

in oude tijden, oponkofteder Room-
fche keizers, (wanneer het zelve eilant

onder dierheerfchappy ftont) vdcBo-

tanici of kruit-kenders daer op gehou-

den : gelijk men ook allen jaers van daer

teene manden vol Kretenfer kruiden na

Rome over zond: alsuithetfchrijven

vandenGriekfchen arts Galenus blijkt.

Men zeid de goddin Ceres,hct zaeijen

van velt-vruchten op Kreten zou ge-

leert en uitgevonden hebben : ge-

lijk ook eenigendienoort, op welken

het zou zijn gefchiet, by de ftad Knoffüs,

aenwijzen : want de ftedelingen van de

ftad K?iojfus beveiligen , volgens So-

linm , datby hen allereerft velt-vruch-

ten gezaeit Waten.

Van wege de goede temper der lucht,

en gerijf van loopende beken en fcheu-

ten , hebben d'inwoonders groote gele-

gentheit, om zeer welbebouvvde tuinen

en fraeie luftgaerden of boogaerden te

maken , die weleer aldaer in grooten ge-

talle waren , en hen groot gewin be-

fchaerden. Dier zommige leggen op
zulken luftigen oort , dat het oogh van
die t'aenfchouwen noit verzadight wort.

De boogaerden zijn meeftendcel met
amandel, oranje-appel, citroen, granaet,

en andere vrucht-bomen beplant : die

oranje-appelen, citroenen, en Adams-
appelen van een ongerrieene groote dra-

gen 5 uit welker vruchten de Grieken

een zap perffen, en dat in va ten doen ,

die zy in hunne vaertuigen , Sqmraces

genoemt , laden en daer mee na Kon-

Jlantinopolen en andere Turkfche plaet-

fen varen , om te verkopen : want die

zap gebruiken de Turken zeer veel in

defpijfe, alsvcrjuis.

Op zommige plaetfen groeijen grote

en lage palm ofdadel-boomen , inzon-

derheit aen den oever van de riviere

^ilmiro genoemt: maer zyzijn'er niet

vruchtbaer , noch dragen geen vruch-

ten , uit oorzake de lucht'er te kout toe

is.

Ook fchrijft Theofraft , en uit hem
Plinius , hoe gezeit wert, dat op Ki e~

ten dadel-boomen groeijen : waer van

zeer veele in twee , zommige in drie

,

en eenige in vijf (lammen of takken

verdeelt zijn.

Daer groeijen geheleboffchen,inzon-

derheit op het weft-eind des eilants,van

cypres-boomen, waerom Plinius het ei-

lant Kreta te recht het vaderlantder cy-

pres-boomen genoemt heeft. Aldus

fchrijft zeeker oude Griekfche dich-

ter- Hermippus by Atheneus : Het fchoon

Kreta krenght voor de goden Cyprejjen

voort.Maer allermceft groeijen die op de

Witte bergen , alzo genoemt , en op den

bergh Ida. Aldus fchrijft Theofraft : men

zeld

Dadr

boomci

Cypr«

boomei
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zeidop 'teildtitKtetcn, op d'Ideefche ber-

genden op de "Kitte Iergen alzogenaemt , op

de toppen , afo/aer nooit zneeule mangelt,

cypreffen zijn. In een zelven zin , en by

na met dezelve woorden van Theo/ra/?,

fchrijft Plinius aldus : op Kreten , op

wat plaetfe ook iemant, d'aerde ontroert

>

zoo groeit , 't en zy een andere boom gepoot

Tvort, de cypres voort , enfchiet aenfionts

uit : maer die, zonder ook dengront om

te roeren ,
groeit zeer veel, en van zelf

en allermeeft op d'Ideefche bergen , enop

de "Kitte bergen , en op de hooghjte top-

pen , M>aer van noitfneeul» afis,

Neffens de ftad Knojfus was ook een
)r

wout van cypres-boomen, heilighvan

aeloude tijden af. Dit is het zelve wout,

dat Plato uitbeelt , daer hy den wegh

befchrijft, waer langhs men vznKnof-

fus na Jupyns hol gingh.

Op zekeren oort des eilants fchoten

alleenlijk, als Solintts fchrijft, ook de

afgchouwe cypres-boomen weer uit:

het welk inzonderheit by de ftad Tharra

gefchiede : als ook Theofraji inde vol-

gende woorden melt : De cypres-

boom komt op andere plaetfen uit

zaet voort , maer op het eilant Kre-

ten ook uit den ftam : gelijk ook, na

het afhouwen , in Tharra : want by

„ deze ftad is hy afhouwbaer , en die

„ uit het afhouwfel , na hy op allerlei

„ wijze afgehouwen is, weer uitfchiet,

„ zoo van d'aerde af, als uit hetmid-

,, den, en van om hoogh.

Doch de cypres-bomen,zo Belon heeft

aengemer kt,groeijen'er nu niet tot dich-

te boflehaedjen by een, gelijk eenige ge-

fchreven hebben : maer hier en daer op

verfcheide plaetfen der bergen verfpreit.

En alhoewel zy daer niet gezaeitzijn,

zo willen die evenwel gaerne op de zui-

der zon ftaen. De cypreffen zijn (voegt

B^/o/zdaer op) zodanigh van aert, dat

die, fchoonzy onder aen de ftam afge-

houwen worden,evenwel uit het gedeel-

te, na by de wortelen, met veele takken

weer uitfehieten. Maer op dien oort

fchieten zy niet in de hooghte op , maer

groeijen tot dikke ftammen. Waer van

ten tijde der Venetianen , in de ftad Kan-

dia,zttt brede kiften van cypreffen -hout

gemaekt wierden. Zy groeijen ook even

eens op de bergen , Spachia geheeten
,

en op den bergh Idaoï Silotri.

Op Kreten groeijen ceder -hoo-

rnen , volgens Plinius ook melt fi-

ts

5>

truvius , dat de grootfte ceder en ge-

never-bezien-boomen op Kreten groei-

jen : gelijk ook de Kretenfer ceder

-

boom , volgens Hippokrates , gebruik

in d'aertzeny had.

Een zeker tweede flagh van zeven-

boom , dat den cypres-boom gelijk is,

wort ook hierom , volgens Plinius ,

de Cretenfer Cypres genoemt , dewijl die

op Kreten viel.

Daer groeijen zwarte popelieren of Abee!e.

abeele-boomen , die vruchten dragen: boomen,

als Ariftoteles en Theofraji melden:gelijk

ook , volgens Plinius , de zwarte po-

pelier voor de krachtighfte gehouden
wort , die op Kreten groeidt.

Zwarte popelieren groeiden aen

den ingangh van d'Ideefche fpelonk of
hol , by den bron Scaurus , op den
bergh Cedrius , en op andere bergen, in

de lant-ftreke der ftad Prefus : aldus

fchrijft Theofraji. Op Kreten zijn "
vele vrucht-dragende popelieren : te f '

weten, aen den mont van het Ideefche "

hol, waer in wygiftentoegeweidzijn.

"

Dicht daer by ftaet een kleinder,maer "

wat verder, op een afftant van twalef t(

ftadien, by zekeren bron Kaurus ge- "

noemt. Daer groeijen ook op den "
bergh Cedrius , na by den bergh lda ,

"

en op de bergen ontrent de ftad Pre- "

fus , vruchtbare popelier-boomen. "

Wanneer deze Kretenfer popelier van
daer vervoert was, dan wiert die on-
vruchtbaer,volgens fchrijven van Theo-

frafi. De zwarte Kretenfer popelier-

boom, wertook in d'artzenyegebruikr,

met wijn in te nemen, als Hippoki ates

fchrijft. Men had'er ook zeer treffelijke

granaetappelen,svaer van eenige Prame-
neasby d'ouden genoemt werden , na
zekeren Kretenfer Pramenus.

Daer groeijen ook que-appel enque-
peere-boomen, welkers appelen ofpee-
ren ongemeen lieffelijk waren , en by
de Grieken daer te lande Cydonia

,

miffchien na de ftad Cydon
;
maer by

de Romeinen of Latynen , Cotonea ge-

noemt wierden , die van daer na Rome
in oude tijden gevoert wierden.

By de Kretenfers hadmen zeker hout

,

Pareben genaernt , volgens Hefychius
,

dat ook by d'Indianen , als Ctejiai

fchrijft
, gevonden wert.

Op Kreten groeit ook , volgens Thco-

L l
3 fraft,
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fraft en Tlinius , zekere vyge-boom,

de Cyprifche vyge-boom genoemt , die

zijne vruchten aen de ftam en dikke

takken voortbrenght : op een zelve

wijze als zekere boom , Sycomorus by

d'ouden geheten.

Daer groeit zwarte EuTvortel , en

by d'oude Grieken en Latijnen , Cha-

rneleon geheeten , met eenen wortel

zoo dik als eene dye , en zomtijts ook

een elle langh , die een fterken reuk

van zich geeft.

Uit dit gewas druipt des zomers,

door de hitte der zon, een zekere gom,

die de boeren en hunne kinderen, in-

zonderheit by de ftad Retimo, verzame-

len, en de vrouwen in den mont kau-

wen : gelijk de gom Maflïk op het ei-

lant Scio , en de gom van chondrille op

het eilant Lemnos.

De witte Chameleon wort'er door-

gaens Cbameleous of Kola geheten. De
Acanthus met zachte bladen groeit'er

by meenighte op verfc heide vochtige

plaetfcn , maer de doornige op d'ak-

kers, neffens de wegen.

Aldaer wort ook zekere gom of hers,

CedriaofXatramtm verzamelt, en pek

gebrant , inzonderheidt op de bergen
Spachia , waer op veele pijn-boomen
groeijen.

Daer groeijen zekere kleine wilde

peren , K^ichUdas van de Griekfche in-

woonders genoemt, die van d'Europi-

fche verfchillen. Anders worden de wil-

de peeren by hen Agufaga geheeten.

Men vind'er nauwlijx tamme of tuin

fparsjès. Maer een zeker wilde föorr,

Korruda geheeten , groeit overal in 't

wilt : en noch een ander flagh Politri-

cha geheeten : men heeft'er Anemones

bloemen , van meer als tienderhande

kleuren.

Op den rugh van zeer hooge bergen,

een weinigh boven Vculismcniy in het

midden des eilants,leit eene vlakte , waer

langhs men na Setbid gaet , Lafii gehe-

ten , tot een zeer groote breete uitge-

ftrekt, daer op velt en hauw-vruchten

groeijen , en een zeker foort orobus,

in d'Apoteken geheten.

Veele fcheuten en waterbeken , die

uit de heuvelen , rontom deze vlakte

gelegen , neerftorten , maken dezelve

vruchtbaer.

Onder de kruiden , die op het eilant

Krc-
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Kreten oi Kandien groeijen , wort voor

het cdelfte van allen , en voor het

treffelijkfte van al de dingen, die Kan-

dien voortbrenght ,
gehouden zeker

kruit Diktamnus?, of DÏpdtoinTm , en

Kretenfer DiktaWnus by d'oudc Grie-

ken en Latijnen genoemt : gelijk het nu

noch gebroken van de Neeren Hoog-

duitfchen Diptam , en van d'Italianen

Dittamo Ai Kandia geheten wordt.

Het wen by d'qiiden gezeit op het

eilant Kreten alleeii te groeijen : aldus

fchrijft Flinius. '. Diktamnijm^' elders

raet , -als op het eilant Kreten;: defgelijx

fchrijft d'oude Griekfche kruit-be-

fchrijvér Theofraft , dat Diktaninus

Kreten' eigen zy. Dies doolt Servius,

ïnkijne uitleggihgh over Virgilius ,' met

te zeggen ,~ dat h'et kruit Diktamnus,

alhoewel het over al groeit, evenwel op

Kandien beter z,y. Zoo nochtans Klu-

jïtis fchrijft , zou het kruit Diktamnus

- ook op het eilant Sardinia groeijen, met

kleinder,\vittcren welriekender bladen.

Diktamnus , ,
volgens Theofraft: , is

een zeer raer bt zeltzaem kruit ; de-

Wijl d'oort of plaetfe klein is, die het

zelve voortbrenght , en de geiten om
de fmakelijkheit het af eeten. Defge-

lijx fchrijft Vilnius , dat het niet wijd

en zijd groeid , en wonderlijk van

geiten begeert wort.

Hetkruit Diktamnm fchijnt den naem

vanden bergh D/£ta,daer het op groeit,

bekomen tejiebben. Hoewel het ook,

volgens Statius en Apuleus , op den

bergh Ida zou vallen.

Ook mt\tVirgilius ,\n. zijn twalefde

boek van cJlneas,d*t wanneer <j£neas,

door eene fchicht,gewont was , de moe-

der Venus , het kruit Diktamnus van

den Kretenfer bèrgh ƒd/ï plukte.

Het wil'er naulijx in d'aerde groeijen:

maer komt altijdt in de fpleten der klip-

pen voort. Het groeit ook ofwort in

verfcheidehoven van Europe,en in Ne-

d'erlandt aengequeekt : dat allereerft uit

het zaet, uit het eilant Kandia overgz-

braght, aldaer voortgekomen is.

De drooge bladen die van het eilant

Kandien overgebraght worden , zijn

dik er en wolliger, als die van het geen

in de hoven hier tè lande uit zaet voort-
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Daer en tegen fchrijft Dioshndes, dat

het kmitDiktamnus gene bloemen,noch

zaet, noch vruchten geeftv Van ge-

lijken (chtilftPliiriUs , dat het gene bloe-

men , zaet noch:
;

ften°;el heeft: en de

bladen alleenlijk gebruikt worden. Het-

welk valfch ïs t m tegen deervarent-

heit zelve ftrijd;:want het geeft bloemen
en zaet, niet. alleenlijk op Kandia,

maer ook by wijle in Engelant, Duitfch-

lant en Neerlant.

Theofrafl, $\gfei:ah Dioskorldes, er-

kent inheikiintpiktamnus, ook zaet

en bloemen ïMcfgcliyx Damokrates by

den aelouden Griekfchen Arts Galenus.

Maer miffchien heeft Dioskorides het

zelve kruit zien waffen , ten tijde , als

het noch gene bloemen noch zaet had.

Zoo eenige willen, zou hef kruit Dik'

tamnus , na de verfcbeidenthëlt van het

aertrijk en lucht-ftreke,bloemen en gene

bloemen gcvctir£fi Dioskorides het zelve

kruit ineen Iant befchreveh 'en gezien

hebben : in het welke het gene bloemen
draeght. Dan dit verwerpen andere,

met te zeggen, dat het kruit Diktam-

nus , in wat lant het ook gezaeit wort j

zoo het niet al te kout is , bloemen
voortbrenght ; hoewel niet altijt zaet

,

of ook geen zaet,

Merk-waerdigh is het geen eenige

fchrijven, als dat het rechte of echte

kruit Diktamnus,om het derde en vijfde

jaer, in een baftert of onecht Diktamnus
ontaerden of veranderen zou.

De bladen,volgens theofraft, en niet

de takken noch vruchten, worden ge-

bruikt. Het heeft dunne ftengels,eenige

grooter en dikker , als die van het Hera-

kleotifch orega : waer uit kleine en fraeie

purpere bloemtjes fchieten. Het zaet

is klein,enleit tuffchen fchubben of vlie-

ren verborgen. De wortel is dun, veze-

ligh en welriekend : anders is ook het

ganfeh kruit welriekend.

De krachten van het kruit Diktam-

nus , maer inzonderheit van de bladen^

zijn , volgens aenmerking van verfchei-

de fchrijvers ^ inzonderheit Griekfche

artzen , veelvoudigh en meenigeriei.

De bladen zijn dienftigh tegen vele

ziekten van 's menlchen lichaem : doch

worden by hen inzonderheit geprezen

Lob.

komt. Het bloeit hier te lande zoo wel,
[
en geroemt,tegen verfcheide ziekten der

als in Italië of op Kandien, maer geeft vrouwen. Maer voornamelijk , om de

zelden zaet. Het wort ook met fcheut)es

voortgeplant.

verilopte maent-ftonden te doenvloei-

jeri
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jen en afzetten , en den arbeit van vrou-

wen in barens noot te helpen bevorde-

ren,en de vrucht, ook dode,afte drijven.

Hierom was ook het beelt van Dia-

na t ( anders Lucina genaemt ) die by

d'oude Heidenen gehouden wert, den

arbeit der vrouwen in barens-noot te

helpen, met Diktamnus gekroont. Ook
wort die kracht , niet alleenlijk den bla-

den , maer ook den wortel toegefchre-

ven , die heet van fmaek is.

De Diktamnus wort gemakkelijk in-

genomen : daer andere genees-midde-

len, die de doode vruchten uitdrijven,

of al te bitter, of te ftinkent, ofook
te fcherp of fchadelijk voor de mage
zijn,en dezelve beledigen. De Kretenfer

Diktamnus doet alles , het geen de tam-

me polye ; maer veel krachtiger.

Het wort ook gezeit , een byzondere

kracht te hebben, om de fcherpte van y-

zer of ftael uit de wonde van 's menfehen

lichaem te doen vallen.

Deze kracht des kruits was allereerft

door de wilde Kretenfer geiten aenge-

wezen : dewijl die, door heteetenvan

het kruit "Diktamnus , lichtelijk de ver-

giftige pijlen, door de jagers in het lijf

gefchoten , uitdreven : abPlutarchus ,

Dioskorides , Theofraft, Plinius y Jpit-

leus, en andere wijtlopigh fchrijven.

Men heeft zich met recht te verwon-

deren,waer uit Plinius het gehaelt heefr,

daer hyfehrijft, dat de geiten, herten

ofhinden, wanneer die gequetft zijn,

getoont hebben , dat het kruit Diktam-

nus dienftig is , om pijlen uit te trekken:

dewijl , door het eeten van dat kruit

,

de pijl uitgedreven wort. Want zoo-
danigh iets leeftmen niet by Ariftoteles ,

uit wien Plinius , al het geen men
van de dieren by hem leeft , gefchreven

heeft : maer aldus ichrijft y^irifloteles

van de wilde geiten op Kreten. Men
zeid de Tvilde geiten op Kreten , wan-

neer die met eenc fchicht gefchoten zijn,

Diktamnus zoeken : want datfehijnt ee-

ne kracht te hebben, om de pylen , die i»

het lichaem zijn , uit te drijven. Zeer

bondig befchrijft Virgilius deze kracht,

en het gebruik van het kruit Diktam-

nus , in zijn boek voornoemt, daec

hy zeidt : welk kruit den wilden gei-

ten niet onbekent is , wanneer de vlug-

ge fchichten op den rug zijn blijven han-

gen. Alhier plukte de moeder Venus, ge^

troffen
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troffen door d'onverdiende finertevan

haren zoon , op den Kretenfer Idea,

Diktamnus, een ftengel met jeugdige jon-

ge groene bladen , en een troswijze

purper bloem.

In eenzelven zin fchrijft ook Cicero

in de volgende woorden : De wilde

geiten op Kreta , "Wanneer zy met

•vergiftige fijlen doorfchoten "Maren
,

zoghten het kruit , dat Diktamnus

genaemt "Miert : wanneer zy dat ge-

proeft hadden , vielen de fchichten

,

naer men zeidt , uit het lijf. Al-

dus fchrijft ook Apuleus. Indien een

geit of herte op den jaght met een pij-

Ie getroffen is , wanneer die by het

kruit Diktamnus gekomen is, en dat eet,

dan "Mort de pijle aenjionts uit de wonde

gedreven : en zy geneejl door het eeten

van het kruit Diktamnus. Defgelijx

fchrijft ook apuleus , dat de kracht

yan het kruit Diktamnus zoo groot

zy , dat het niet alleen , door def-

felfs tegenwoordigheit, de flangen,

waer die ook zijn , verjaege ; maer

ook deffelfs reuke , door de wint opge-

heven , hen, waer die hen ook aentreft,

aenftonts doode. ]a de kracht van dit

kruit, is,volgens Dioskorides, zoo groot,

dat het, door zijne reuke , vergift uit-

werpende dieren verdrijft, en die door-

het aenraken verjaegt.

Dit wort niet alleenlijk van de

geiten ; maer ook van de herten ver-

haelt : want aldus fchrijft Plinius. De

herten en hinden hebben het kruit Dik-

tamnus, om fchichten uit te trekken , ge-

toont , wanneerze met eenfchicht getroffen

waren, na die, door het eten van deffelfs

kruit, aenjionts uitgedreven , of uitge-

vallen was.

Daer is ook een ander diergelijke

foort of fiagh van Diktamnus , en wort

by d'oude Grieken , op Griekfch , Pfeu-

do-Diktamnus , dat is , valfche of ba-

ftert Diktamnus, en nu , volgens Belon,

Kromido gcnocmt. Zoo andere willen,

zou het nu van de hedendaeghfche

Griekfche inwoonders van Kandia Ka-

Ukoiamathea , of, gelijk andere fchrijven,

Kalikimoitbea,cn van Plinius Chandri ge-

heeten worden.

Doch zoo te recht KAnguilhria heeft

aengemerkt, kan het kruit of gewas

,

dat nu doorgaens Kalikoimathea gehe-

ten wort, het Pfeudo-Diktamnus of val-
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eeni°;efche Diktamnus niet zijn , als

willen : want de reuk en fmaek ftrij

den daer tegen.

Het heeft bladen den gemeenen of
oprechte Diktamnus gelijk : maer is

kleindervan takjes, en inwerkingh in

's menfehen lichaem veel flechter : hoe-
wel het by na dezelve werkingen doet.

Het groeit ook op verfcheide

plaetfen in Italië , als op den bergh

Negro
, gelegen by Pifo , in Livorno:

en ook ontrent andere aen-zee-gelegeii

plaetfen van dien oort.

Dioskorides gedenkt ook een ander

derde Kretenfer Diktamnus , met bladen

als die van het kruit, witte water-munte

geheeten, maer met meerder takken:

waer aen zwarte bloemen groeijen,

die van de "Milde Orega gelijk , maer
zaghter. De reuke der bladenis zeer

lieffelijk, en zomtijts weinig van reuke.

De bladen zijn eenigzins de oprech-

te Diktamnus gelijk.

De Pfeudo-Diktamnus, ofvalfche Dik~
tamnus, wort in d'Apoteken niet ge-

bruikt, en is'er onbekent : maer worc
in de hoven aengequeekt.

In vorige eeuwen was de oprechte

Kretenfer Diktamnus weinig begeert

:

maer is in deze eeuweweer bekent ge-

worden.

Van d'oprechte Diktamnus zijn de
bladen alleenlijk in d artzenye gebrui-

kelijk: want de wortels zijnhoutigh,

en derhalven weinigh in gebruik. De
wortels, die doorgaens voor die van
Diktamnus gebruikt werden , zijn die

van het kruit Praxinella.

De gedrooghde bladen van het op-

recht kruit Diktamnus , vindmen in

meeft alle Apoteken hier te lande,

die van het eilant Kandia in grote me-
nighte herwaertsovergebraght, en tot

de bovengemelde qnalen der vrouwen
van d'artzen nu noch gebruikt wor-
den.

Tithymallus Dendroides, dat is,boom- Tithy
,

achtige wolfs-melk boom , groeit'er mal.

tot twee mans hooghte , en zoo dik^
van fhm, als de dye van een menfeh.

Overvloedelijk veel groeijen'er de krui-

den Thapfia , en Libanotis.

Daer groeit ook zeker heefter A-
griomelea doorgaens genoemt , die klei-

ne appelen draeght, als peeren. Daer
waft zeker heefter Kadomdo , en

lM m by
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by die vin S&voyen 3 daer het ook
waft , CMdancier geheten. Witte noch

zwarte nies-vvortel heeft Belon op het

ganfch eilant niet gevonden.

Men heefter zeker byzonder flagh

van kruit Ariflolochia,cxi in neerduitfeh.

Oofterlucey geheeten, datby deboo-

men opklimt : maer komt anders in bla-

den , bloemen , zaet , wortel , fmaek

en reuk met de Clem&titis over een.

De Kretenfer Amylum , die uit de

de drie maendige tarwe gemaekt was,

wott by Dioikorides en Plinius , benef-

fens d'Egyptifche voor de befte gehou-

den. Daer groeit ook zeker heefter A-
drachne by d'ouden , en nu by de he-

dendaegfche Grieken Andrekles en An-
drekU genoemt. Aen de takken groei-

jen tweemaél 's jaers by troffen, vruch-

ten of bezien, vankleureen grote, als

bracmbezien of fraemboizen , die ook
aengenaem van fmake zijn.

Op de kanten der bergen groeit ze-

ker heefter Tragacantha , en op neer-

duitfeh boks-doorn of boks-baert ge-

heten : en is van tweederlei flagh , hoe-
wel aldacr gene gom van deze boom-

elijkop andererjes gezamelt wort S«

oorden, daer die groeit : welke gom
doorgaensgom Tragacanth genoemt
wort. Staphis Agria ofluis-kruir groeit-

'er in 't wilt.

Over al groeit langs de here we-

gen zeker boom ^nagyrü by d'ouden,

gelijk die nu noch byde Grieken Ana-
gyra geheten is , met zulke ftinken-

de bladen , en van zulken onaenge-

namen fmaek , dat ook de geiten,

fchoon fchier verlmaght van honger,
die niet proeven willen.

Witte Kretenfer zec-fukus y alzoobyj?10
:

d'ouden genoemt , groeide op Kreta
C0E

neffens d'aerde. Het is fchoon bloeijend

en onbederffelijk : waer uit eertijts zeer

treffelijke verwen , en koftelijker als

purper, gemaekt wierden.

De Kretenfer wortel Akorus, of KaU' Pün.

mtts, was de befte, en witter als de Ponti-

fche. Verfcheide andere kruiden worden

by Theofrafi , Dioskorides en Plinius

,

met den bynaem van Kretenfer , om
hunne byzondere deught, gedagt : en op
het eilant Kreta gezeit tegroeijen, als

Kretenfer Aconitum , Kretenfer Tbean-

gelis , Kretenfer Meliloot^ Kretenfer

Sefeliy Kretenfer Arifiolochu , anders

Cle-
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Clematis gehecten , Kretenfer tlellebor-

nus of nies-kruit.

Daer valt ook fcharlaken greyn

,

als Konzeniely , op Spaenfch Caskoya

,

en in Langedok en Provence y daec het

ook overvloedelijk voortkomt,vermü-

lon genaenit : dat in zékere ronde

blaesjes, bezien ofgreynen voortkomt,

die aen zekere heefter of boomtjes

groeijen, byna als huift. Het is een (lag

van eike-boomen, aen de takken met

ftijve doorntjes bezet , en met dikke,

gekronkelde ,
gefchaerde , hoekach-

tige en altijd groene bladen , die van

den huift niet ongelijk. .

Deze. greynen zijn geen vruchten,

niaer uitwerplêls van deze boornen,

die, behalven deze bezien , voor vruch-

ten aen de takjes , ook ekelen dragen

,

als die van den eiken-boom, hoewel

langer en zwarter. »

Deze bezien ofgreynen groeijen zon-

der ftelen aen de inwaerts gekromde

dorentjes van d'onderfte bladen: hoe-

wel veelmeerder aen de takjes , en zijn

de bezien van de huift of tam korael-

kruit geheel in kleure gelijk $ hoewel

van buiten bruinder en donkerder van

verruwe , of uit den witten afverwigh

,

en befluiten van binnen een fchoon

bloet root zap , dat eigentlijk de Kon-

zeniely is.

Dit zap wort zoo in d'artzeny, tot

hertfterkingh, als om daermee fchar-

laken root te verwen , gebruikt : doch

opverfcheide wijze verzamelt.

Ten tijde der Venetianen,wiert op

Kandia, een groote rneenighte van deze

greynen of blaesjes verzamelt , dat de

grooten door vee-hoeders en kinderen

lieten doen , in zomer-maent.

De plukkers houden in de linker

hant een ftok, daer mee zy de takken

neer drukken , en in de rechte-hant een

fnymes of zeis. Dan plukken zy de ron-

de blaesjes ofgreynen , van de groote

als eene kleine ert , die aen de zijde,

met de welke zy aen de takken geze-

ten hebben , open zijn en gapen. Deze
blaesjes zijn vol kleine roode diertjes,

die door d'opening wegh vliegen, en de

blaesjes ledigh laten.

De plukkers braghten deze bezien

of blaesjes aen den rentmeefter , die den

zdven,na dier meenighte,daer voor be-

taelde. Dees fcheide dan de diertjes van

20J.
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de blaesjes door eene zeef : daer na vat-

te hy de diertjes zachjes met het uitterfte

van de twee vingeren , en maekt die tot

bolletjes van de groote van een hen-

nen ey : want by aldien men deze bees-

jes te ftijfdrukte , zy zouden geheel tot

zap ontdaen worden, en de verruwe
zouvergaen.

Dies heeftmen tweederlei flagh van
verruwe , een van het mergh of zap

,

van de beesjes , en het ander van de
blaesjes : dewijl nu het zap van de

beesjes tot het verwen bequamer is, zoo
is dat viermael zoo dier, ais dat van de

blaesjes.

In de lant-ftreke der ftad Gortyne

groeide zeker boom Platanus o£Af?orn~

boom , die, volgens Theofrafi en farro

,

des winters of noit de bladen niet ver-

loor.

Men heeft'er driederlei flagh van Ziet

Orega in 't wilt groeijen , die in zomer-

W

maent bloeijen.

In 't wilt groeit'er een zeker flagh

van een doorn , die in de gemeene
Griekfche tale by ieder aldaer Jscolim-

brotos geheten wort , en een gelen

bloem, en melkachtigh zap in den wor-
tel heeft. De wortels en bladen wor-
den gemenelijk gegeten , eer het kruit

tot een fteel opfehiet , raeuw of gezo-

den.

Op de ftelen groeijen appelen, van de

groote, als een Notemuskaet, die gelijk

gezeit is, geele bloemen geven.

Het wort by clufius en andere voor
een foort vznEryngium , dat is, kruis

of fmeer-wortel gehouden.

Dit gewas valt ook ontrent Rome,
en wort daer SpnaBordagcnocmt, en

by Salamankos , en ook ontrent de zee-

kanten van Languedok.

Zeker kruit, Gladiolus op Latijn, en

op Griekfch Xiphion , dat is, een zweert,

alzoo genoemt , van wegen de geftal-

te der bladen , groeit op de velden

.

Wanneer het in 't voorjaer uit

d'aerde fchiet , dan fmijt het een eenigh

blat uit , niet zeer breet , en a cht vinge-

ren 1 angh , en fpits , uit wiens binnen-

fte gedeelte een ander blat (chiet , en

daer na volght een derde blat. De
fteel is met bloemen op een ry bela-

den, die neerhangen en van een onver-

gelijkelijke en hoogh - rode blinkende

fcharlaken kleure zijn.

OHm i Dit
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Solin.

lfador.

Dit gewas, met den wortel uitd'aer-

de getrokken , kan als een pijl offchicht

^eworpen worden ; dewijl deflelfs wor-

tel dik, en roni is , gelijk het dikke

eind van eene fchicht, en deflelfs drie

bladen , die aen weder zijde om den

fteel zitten, zijn in plaetfë van de veren.

lithymalus Myrfinites ofwolfs-melk,

met myrre-bladen , groeit op de ber-

gen en aen de zee-kant : als ook Ti-

thymalus Paralius : zeker kruit Securi-

daca ofbyitjes-kruit , en aldaer nu van

Grieken in een zelven zin Peleki ge-

llecten, groeit over al overvlocdelijk

veelopd'akkers.

Op de ftranden groeit Gnaphalium

of Ruer-kruit, anders Roomelifoen kruit:

alsook Squitte ofzee-ajuyn.

Wilde kooien groei jen op de klip-

pen , by de haven van Suda : en op de

.zant-flranden, Soldmetta of zce-win-

den.

Dracunculm of Dragon, met klimops

bladen, wort alleenlijk op vochtige

plaetfen by de bergenSpachia gevonden:

maer de andere, gemene ,
groeit overal.

Men heeft'er zeker heefter Halimus

by d'ouden , en nu 'Halimatia van de

G rieken geheeten, en is een foort van

zee-melde of zoutanette : welker top-

pen gegeten worden. Het groeit'er

zoo overvloedelijk veel , dat de meeftc

heggen daer van gemaekt worden.

Men zeidt het kruit Halimus , alzoo

by d'oude genoemt, gekauwt , écn

dagelijkfchen honger belet of (tilt.

De boom Agmu Cafttts op Latijn

,

en op Neerduitfch kuifchboom gehe-

ten, wort aldaer Lijn genoemt- Huis-

look groeit'er tot de hooghte van ee-

nen heefter of kleinen 'boom.

D'oprechte Thym groeit'er zo over-

vloedeliik veel , dat die, gedrooght , in

plaetfe van ander hout , op de haert ge-

fa ruikt wort.

Thymbra of keule, in 't gemeen
Griekfch Tribi geheten , groeit'er op:

magere en onvruchtbare plaetfen, in-

zonderheit by de ftad Retimo. Tri-

bulus TVrr^wofminkyzer-kruit, daer

te lande Atiivolo geheten, groeit'er op
d'akkers, en is den groei van hauw-
vruchten zeer (chadclijk.

Het kruit Stechas, ofStithas , groeit-

'er op zeer vele plaetfen : maer men
vint'er geen tamme of wilde yzop.

i KANDIA.
Zeker gewas Ricinus Ichiet tot zui-

gen hogen boom op, dat men niet als

met een ladder daer by kan opklim-

men, dewijl het des winters, door de

koude niet uitgaet , en vele jaren over-

blijft.

Daer groeit ook veel Katoen, en ook
zeker kruit Sefamum , waer uit een oly

geperft of geflagen wort : welke twee

gewaflen den inwoonders een groot ge-

win befcharen.

Het Kretenfir Heraklium wiert voor

het befte gehouden: want het had ee-

ne geurige reuk. Defgelijx was de Dio-

Kretenfer Si/er de welriekenfte van al-
rc0ld-

len.

De Kretenfer Sifer wort ook by Theo-

Theofraft voorde welriekenfte van al- p

"len gehouden.

Hctbefte kruit Tragoriganutn valt al-

daer: ali ook op het eilant Kös , nu
Lango , en op Chios of Scio.

Plinius noemt de Kretenfir anys d'al-

ler prijzelijkfte. Ook waren, volgens

fheofraft, de Kreten/er uyens van eenc
byzondere eigenlchap : want aldus

fchrijft Theofrajl : Op het eilant Kreten

is een byzonder (lagh van uyens ) die,ge-

zaeit zijnde, ivortelengeven, maerge-
plant ften%el en zaet.

Daer valt de befte of prijzelijkfte PM
Afplenum , neffens de riviere Pothaeus,

na de zijde van de ftad Gortyne toe.

Op het eilant Kreten alleen , en op de Piin.

zee-kuften , groeit een heefter , Trageon j?'°-

of Tragium en ook Tragacanthe gehe- onb.'

ten , die een gom van een zelven name
uitzweet

, gom Tragacanthe doorgaens

genoemt, doch wort'er nietgezamelt.

Pfeudobunium , dat is bafter of valfch Dio-

Bunium, is een heefter , die op Kreten lcoid-

groeit van een palm hoogh , hebben-

de bladen die van de Bunium gelijk.

Het befte-kruit Daukus valt op Kreta, v\m.

en was hier om by d'ouden Kreten- Di°-

fcr Daukus geheten , en heeft bla- Qnb.'

den als het Venkel kruit. Het zaet

van de andere foorten, Daukus ge-

naemt , die op andere plaatfen vielen,

was alleen in gebruik. Maar de wor-

tel van de Kretenfer Daukus wiert ook
gebruikt, en voornamentlijk , tegen de

ftcken van venijnige dieren , met wijn

ingenomen.

Op Kreten,

Cyprus groeide

en ook op het

de Kretenfer

eilant run.

Cype-

rus
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rus, die wit, en van reuk fchieralsde

JStardus is.

De krachtigfte Cicuta of Dulle Ker-

vel was de Kreten/er Cicuta, en die op

het eilant Chios viel.

De prijzelijkfte litofpermon viel op

Kreta.. Niet wonderlijker, zeit Plinius,

is onder alle kruiden , als Litofpermum.

Daer valt ook zekere gom , Lada-

num , na den voorgang der oude Griek-

fcheenLatijnfche artzen, ind'Apote-?

ken, geaoemt. Het groeit op zekere

boomtjes Ciftus genaemt, die aldaer

zoo overvloedelijk veel waflen , dat ge-

hele bergen daer mede bedekt zijn.

Met deze boomtjes ftaat het aldus

gefchapen. ïsfa de lentebloemen , en

zomerbladen afgevallen zijn , krijgen

deze boomtjes nieuwe bladen en loof,

die tegen de zomer, als met een wol -

ligheit , ruigh , en , ten tijde van de

de grootfte hitte der Zon , door een

lijmachtige dau vet worden : en hoe

de hitte grooter is, hoe die dau over-

vloediger op de bladen groeit. Men
heeft velerlei flagh van bomen , die Ci-

ftus genaemt werden.

Om de Ladanum te zamelen, heb-

ben de Grieken een byzondere werk-

tuigh of gereetfehap , in hunne ta-

le Ergajliri genoemt : daer aen ve-

le ftroken of rierntj.es van rou leer

vaft gemaakt "zijn, die zy dan zaght

aen de heefters, die de Ladanum dra-

gen, ftrijken, om de dunne vocht,

die aen de bladen zamen geronnen, of

geftolt is, daer aen te doen komen.

Dies het verzamelen van de Ladanum
een zeer grote , ja onverdragelijke

moeite is : dewijl de verzamelaers ge-

hele dagen , in de grootfte hitte der

hontsdagen, opde bergen moeten blij-

ven. Ook laten zich ©iet lichtelijk

andere volken , als Kaloyers of Griek-

fche geeftelijken , tot het verzamelen

van de Ladanum, gebruiken. Maer ner-

gens wert deze gom in grooter over-

vloetop hetgantfche eilant verzamelt

,

als aen de voeten van den bergh Ida , in

zeker dorp Cigulino, en by Mïlopotamo.

De gom' Ladanum wert in de art-

zenye , en ook veel tot reukwerken
gebruikt : want die gom Is een van
de voornaemfte ftoffen,die in reukwer-
ken gebezigt werden.

L
: De bergh ida, nu Pfilotri, is ook
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boven mate kruit en boomrijfc.

Rontom den bergh Ida groeijen

zeer vele gewaffen . als bomen en krui-

den.

Daer groeit een Salie-boom, die

appelen geeft , bequaem om t'eeten

:

die de boeren plukken, en met gehele

zakken vol in de naeftgelegene fteden

en plaetzen te koop brengen.

Zy groei/en niet aen de takken met
fteelen ; maer zitten op de bladen , van

de grote als galnoten: zijn meteenige

woïligheit bedekt , zoet en aengenaem

vanfmake, en worden in Bloeimaent

geplukt.

Ten zelven tijde worden de bloemen
of botten van de kapperbomen ge-

plukt , en op de merkt te koop ge-

bracht : niet in eek ingeleit : maer ge-

zoden, en een weinigh gezouten.

Daer groeit Mandragora, mannetje

en wijfje : en tweederlei ftagh van Peo-

nie , in alle leege dalen , met witte

bloemen , en wert in de gemene Griek-

fche lanttale Pftpheleide geheten.

De zijde van den bergh ida, na de

ftad Kandia toe , is met geheele bof-

fchen van-bomen begroeit , en onder

andere met luitenhout-bomen , Acer

op Latijn geheten , met zeer gevlamt
hout, ook met zeer vele Ilices , of rie-

kende eikens,en Acilacesen Fylaces,bzi-

de hogeekelbomen.

Het zuider gedeelte iszoobofchrijk

niet, maer heeft evenwel eenige bomen,
die op andere plaetfen flechts heefters

zijn: als Arbutus , of haeghappelen-

boom 1

, Adracbne , Eleprinos , Alater-

nus , Ciftus en diergelijke meer andere.

Aen de voet van de ooftzijde des

berghs, die de vetfte oort is , groeijen

vele vruchtbomen, als wijngaerden,

olijfbomen,&c. en aldaer zijn de velden

met allerlei flagh van hauwvruchten en

koren bewafien.

Het gedeelte des berghs, na de vlak-

te van Mejfaria toe, heeft overvloet van

Cypres en wilde pijnbomen. Aldaer

groeijen ook, chamelea of Thymeka,
Oxcyderen , en geneverbomen met gro-

tebeziën.

In 't midden van den opgangh des

berghs,by het dorp Kamerachi, in de da-

len
,

groeijen Oleander-bomen met
witte bloemen, die ook nergens anders

op het eilant gevonden worden.

Mm 3 De
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De oprechte welriekende valt op

grasrijke heuvelen , en is de prangwor-

telof ttalkruit zeer gelijk.

In 't velt groeit Majoraen of Mark-
leyne , van gedaente als onfe hierlantfe

,

en geeft op het einde van Zomermaant
rode bloemen, en by de Griekfche boe-

ren Mathcrina genaemt.

Geen kruit is 'er gemener, als Trifo-

liam, of drieblat , Menïanthe.

Zeker kruit Heliochrifos, of Chryfoco-

mt > bloeit op het laetfte van Zomcr-
maent,en groeitzoo overvloedelijkveel

op de bergen,dat naaulix terplaetfe,daer

het groeit , eenigh ander gewas gezien

wort: en dewijl het aende hazen zeer

aengename legerfteden verftrekt , zoo

noemt hierom de gemene man het

Lochimithia, dat is, hazen-kruit.

Daer groeit ook dun riet , daar de

inwoonders fchichten ofpijlen van ma-

ken.

Op alle koude en fneeurijke bergen

groeit luitbomen hout , en wort van de

boeren Asphendanos geheten : maer
de bomen, die op de bergen Ida groei-

jen , hebben veel gevlamder hout.

Het eilant Kandien was by ouds om
.defielfs wijnrijkheit, beroemt.

Onder andere was'er zekere wijn-

ftok Thrinia , by Hyjïchim geheten.

De Kretenfer wijn vvort by verfchei-

.de oude fchrijvers met roem gedagt , en

gezeit zoet te zijn, als Pafum , oiPaf-

fum , dat is, moftof baftert.

Ook wort zekere wijn , by Pol-

lux met den bynaam van Theneefche

wijn gedagt, alzoo na Thene , een oude

ftad van Kreten genaemt, in welker lant-

flreke die viel. Men zeidt de wijn, door

het Orakel van den Pytifchen Apollo

,

aende Kretenfers zou getoont zijn.

CMartialis gedenkt den Kretenfer

wijn, met den naemvan Pajfum, dat is

moft, die by de ftad Knojfus plaghtte

vallen: want hy zeit aldus : deKnofi-

fche wijnooghft van Minoifch Kreten,

heeft Paffitm voortgebracht.

De Kretenfer wijnen plagten van daer

in oude tijden in vleflchen vervoert te

worden. Als Juvenalis'm zijn zeftiende

fchimpfchrift fchrijft.

Kandia geeft ook nu noch zeer goe-

den wittenen rooden wijn , van veeler-

lei flagh en aert : maer de beroemfte en

treffelijkfte is de geen , die Malvafia

nir KANDIA.
ofMalvazey genoemt wort.

De befte Malvazey wort voor die

geen gehouden , die by de ftad Rheti-

mo valt, en is duurzamer, als alle

de andere wijnen , die ontrent Kandia
en Kanea vallen, en haeft zuur wor-
den: uit oorzake de eerfte gekookt
en gezoden verkocht wort : en de

laatfte niet defgelijks.

Op ftrant by de ftad Rhetimo fton-

den,ten tijden der Venetianen,grote ke-

tels : waer de boeren in de wijnooghft

den wijn kookten.

Op Kandia is tweederlei Malvafey
wijn: d'een zoet,en d'andere een weinig

wrang , dien de Venetianen gemenelijk

Malvazia garba noemen,en plagh ner- Belon;

gens als te Venetien vertiert te worden

:

en wert ook na Europe niet overge-

voert, dewijl die niet gekookt is, als

de zoete, en hierom niet lang goet kan

blijven , en bewaert worden.

De Malva&ey of Kretenfer wijn,

wert by d'oude Prammifche wijn ge*

noemt 5 volgens Dioskorides : gelijk ook
by Homeer, door Prammijchen wijn,

Kretenfer wijn verftaen word.

Het eilant Kandien brengt ook tref-

felijke Muskatelle of Muskaten wijn

voort : die twedcrlei is , en vroege

muskatelle wijn , die voor den wijn-

ooghft valt, en de andere alleenlijk in

de druiftijt : maar geen van beide kan
naaulijx buiten de mont van de Straet

gevoert worden , of is bedorven.

De wijnen worden 'er alle jacrs ver-

mengt, en de oude, met de nieuwe

daer onder te mengen , beter en heer-

lijker gemaekt.

In den wijnooghft bewinden de boe-

ren , die de druijftroflen zullen affnij-

den, de voeten met een ftuk vels van

een wilt zwijn, in plaetfe van fchoe-

nen, en binden dat boven op de voe-

ten met een bant vaft : om de voeten

niet te zengen , ter oorzake van de gro-

te hitte , die de klippen, daer op zy gaen

moeten , door het verdubbelen der

zonneftralen, van haer geven.

Deze wilde zwijnen leere vellen wor-

den uit Rttflant naer Konjfantinopelen ,

en van daer naer Kandien overgebracht.

De fchepen , die het eilant Kandia

aendoen , om de Malvazey wijn na uit-

heemfche verre geweften te voeren , la-

den voornamelijk den wijn, die in de

lant-
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te-

han,

groter kr

lantftreke Retimo valt : dewijl men be-

wuft is , dat die wijn de allertreffelijk-

fte is, en lang kangoet bevvaert wer-

den , en, door.net verre vervoeren,noch

cht krijgt.

Men zeitde wijn Malvafia , of Mal-

vazia,na d'Italiaenfche fpelling , alzoo

na de ftad Malvafia of CM.alvazia ,

ande-rs T^apoli di Malvazia, en by ouds

Epidaurus, en op de kuft van Morea ge-

legen, genoemt zy; dewijl de lantftre-

ke van die ftad , van ouds her, over het

voortbrengen van zeer treffelijke en

heerlijke wijnen, berught was : waerom
Homeer aen dezelve ftad Epidaurus den

bynaemvan Ampelcefia , dat is, wijn-

iijk of vruchtbaef van wijn , toege-

voeght heeft.

Dewijl nu de wijn van het eilant

Kreten ofKandia, niet minder treffelijk

en heerlijk. is, als die ontrent de ftad

Mdvafia valt , en met den zelven te

recht om prijs magh ftrijden , zoo is die

wijn, na de ftad, Mdvafia. , Malvafia,

of, gelijk de Italianen (pellen, Malva-

zia , genoemt 5 gelijk die ook by d'on-

zen Malvazey en by de Francoifen

Malvoifie geheten wert.

Aldus noemen eenigen den beften

Kanary wijn, om zijne overeenkomnig

met de Malvafia, in zoete Imake en

geurigheit, Kanary Mdvazey. Hoewel
ook de Italianen anders den wijn Mal-

vazia doorgaens Vino Malvatico , dat is,

Malvatifche wijn, noemen.
Andere willen hetwoortvan Mal-

vafia , van het woort Ariufia , of

Aruifia, ofvan Ariufium gefmeet heb-

besmet het voor zetten van deletter m,

en de r in / te veranderen. Ariu-

fium was de naem van eene uithoek van

het eilant Cbios of Scio. Maer Ariufia

betekende by de Romeinen een lant-

ftreke, op het eilant Chios of Scio gele-

gen,die den beften wijn van al deGriek-

fche wijnen voortbraght : waerom
ook de wijn , die op den zelven oort

viel , Ariufche wijn by de ouden ge-

noemt wiert , en als l^ektar was. Ge-
lijk ook Virgilius den K^iriufifehen

of Aruifche?t wijn , Nektar noemt.

Doch dat de wijn Mdvafia alzoo na

de ftad Malvafia zou genoemt zijn,

fchijnt meer waerfchijnelijkheits te

hebben.

Daer groeijen ongemeen veel olijf-
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bomen ; hoewel in de laetfte oorlo-

gen , en in 't belegh van Kandia , de

meefte bomen door deTurkfche iblda-

ten vernielt wierden.

De kooprnanfchappen,died'uitheem-

fchen van 't eilant Kandia vervoeren j

beftaen inzonderheid in olie , koren

,

gerft en plukgraan , gele wafch , hui-

den , rijft ; maer voornamelijk in

Malvezey wijnen; die menzeidt, ten

tijde der Venetianen, ten getale van
tien duizent vaten jaerlix van daer ver-

voert, en door ganfeh Europe verzon-

den wert.

Op het eilant Kandia vallen ook M
J-

Achaetftenen, en zeker flagh , denKo-
rael gelijk: wiens gront ofvlakte met
faffraen gele aederen onder een gefcha-

keert,is, die het vergift van nepe, en
het geen de adder uitftort , verdrijft.

Vlinius befchrijft den Koralloacha-

tes aldus : Koralloachates is met o-oude

Jirepen , in maniere als een Saffier , door-

loofen , zoodanigh overvloedelijk veel op

Kreta valt. Men hout- dat die teoen de

fteken van fipinnen en ficorpioenen dien-

fiigh zy.

Daer viel op den bergh Ida ook On'g .

zekere fteen , de Ideefche Daktylus ge-
£
liu -

heten. Daktylus is een Grieks woort,

en betekent een vinger of duim : en

fchijnt deze fteen alzoo gebynaemt te

zijn , dewijl hy, door zijne geftalte, een

duim van cenen menfeh verbeelt.

Hy was d'Ideefche Daktylus geby- Achen.

naemt ; dewijl hy op den bergh Ida .»

viel.

Daer vielen ook zeer treffelijke flijp-

fteenen , en de befte by de ftad Naxus

:

want de Kretenfer flijpfteenen hebben,

volgens Vlinius , lang de grootfte lof

verdient.

Daer vielen ook fpongien of fpon-

fen , volgens fchrijven van Theo-

fraft.

Men had ook by ouds op Kreten

zekere breede en dunne kazen , die

Thaleas genaemt werden, en de oude
Kretenfers op zekere lijkoffers of lijk—

ftaetfien , offerden.

Varetonium , zeit Vlinius , heeft de

naem van de plaetfè uit Egypte beko-

men.

Het wort gezeit , fchuim [der zee of
zeefchuim, en met flijk aengezet ofhert

gemaekt te zijn.

Hes



q8o KRET A nu

Het komt ook op het eil ant Kreta, en

te Cyrene, in Afrika, voort.

Voor het eindigen, met het befchrij-

ven descilants van Kreten oïKandien,

zullen vvy ter loop iet van de Griekfche

KANDIA.
tale der oude Kretenfers fpreken : defge-

lijx van eenige andere dingen , die den
aert, inborft, en zeden der oude Kre-

tenfers betreffen , en te voren overge-

flagen zijn.

Tale der oude Kjetenfers, &c.

Tale der

Kcaen-

fets.

Siet

Rhodus

PJS- 6 7-

D'Oude Griekfche Kretenfers ge-

bruikten de Griekfche Dorifche

tale (gelijk ook d'oude Griekfche eilan-

ders vanRhodus,)dic geheelijk verfchei-

den van d'Attiïche Griekfche tale was.

En alhoewel zy de Dorifche Griekfche

tale of fpelling gebruikten, zoo had-

den zy evenwel een verfcheide Dori-

fche fpelling. Want anders fpraken de

Kretenfers , anders de Rhoders, anders

de Lacedcmoniers ; alhoewel die alle

de Dorifche tale gebruikten.

Aldus brachten de genen , die Pan-

haica bewoonden , wanneer zy zei-

den Kretenfers van oorfprong te zijn
,

byzondere fpellingen van tale en ve-

le Kretenfer woorden, die zy gebruik-

ten, tot een bewijs daer van by, als Dio-

door getuight.

Tot een voorbeelt , voor Kirkon zei-

den d'oude Kretenfers Krïkon, voor

Beltein Belton , en zoo voorts.

Zy gebruikten ook de letter T voor

de A of L : want (als Hefjchiushceh

aengemerkt) in plaetfe van Atfca, zei-

den de Kretenfers K^ilce : ook de letter

A of L voor P of R : want voor La-

ce zeiden de Kretenfers Rhace. Defge-

lijks gebruikten zy voor 2 of S , de

letter © of Th : want de Kretenfers

zeiden Seinai voor Theinai.

Ook hadden zy zeer vele woorden,

die hen eigen waren : van welke Kre-

tenfer woorden zeker Herwon een by-

zonder boek gelchreven heeft

:

defge-

lijx zeker Hermonax.

Metrus betekende by de oude Kreters

een moeye van 's vaders zijde

Delthos

,

Kclia

,

y

Zeus

,

Marrutn

Oxos
,

Eueides,

Smmthtis,)

bedie-

de

'een goeden man.

een goede vrouw,

den dagh.

Jeenmaeght.

een fteilte.

een fchoon man.

veen muis.

Seotius 3 'een ongeleerden

jongclingh.

Kodttma-

lon, een queeappel.

Achras

,

een wilde peer.

Akara, , ,.

. ibedie-j
Ametores, f Ap

i
benen,

icijter-fpeelders.

Kea, gerft.

Kora , een balk.

Edas, een gever des

goets.

Ellops , een ftommen.

Phagros

,

^een wetfteen.

Asplenum betekende zeker genees-

middel van een kruit , van eenen fel-

ven name, gemaekt: met het welk d'ou-

de Kretenfers de miltzuchtigen ge-

nazen. Daerenboven hadden de Kre-

tenfers vele andere eige woorden.

Al welke dingen, by de andere oude
Grieken , met andere namen ge-

noemt wierden.

Ook hadden zommige fteden eeni-

ge byzondere woorden. Aldus wert

het kruit Orega by de ftedelingen van

Cydonia , Bietes geheten. Sertes bete-

kende by de Polyrrheners , eene

deur-klopper : Amalla een Velthoen,

en Komba , een Kraey.

Maer hier dient geenzins voor by ge-

gaen , hoe de Euangelift Lukas, op het

tweede Hooftftuk van de Handelingen

der Apoftelen , in het oprekenen der

volken , met welker tale aenftonts d'A-

poftelen fpraken, nahetontfangenvan

den Heiligen Geeft, de tale der Kreten-

fers,in plaetfe van al de Grieken.bevon-

den wort op te rekenen ; 't zy om dat

de Kretenfer tale de zwaerftc van alle

was ; of om dat te dien tijde de Kre-

tenfers de voornaemfte onder de Grie-

ken gehouden wierden. Want aldus

fchrijft de Euangelift : Wy Parthen , en

Meden en Elamiters,en dieMefopotamia,

Jttdea, Kappadocia, Pontus, Afa, Fry-

ffia.
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gitt en Pamphilia , Egypten , en de delen

van Libieby Cyrenen , enuitlantfche Ro-

rr.eynen , Joden en Joden-genote n, Kreters

en Arabieren , hooren hen , in onze tale j

Gods groote daden/preken.

De oude Kretenfers hielden een zwijn

of verken voor heüigh, en in groote

cerwaerdigheit,en onthielden zich hier-

om van des felfs vleefch teeten : het

welk, volgens verhael van Aiheneus,

by dezen voorval gefchiet zou zijn.

Men beuzelt, zeidt hy , Azxjupijn op

Kreten , op den bergh Dykta , zou ge-

boren zijn, alwaer noch eenigc gehei-

me offerhanden gefchieden. Want
men zeid , een zeuge hem de borft zou

te zuigen gegeven, en de zelve, met

haer geknor rontom hem te lopen
,
ge-

maekt hebben, dat hetgefchreeuvvdes

kints van de voorbygangers niet kon-

de gehoort worden : dies achten zy al-

le, dat dier de grootfte eerc waerdig te

zijn, en willen geheellij k geen verken-

vleefch eeten. Dusverre Athenens.

Men zeid Agamemnon,zijnde op Kreta

vervallcn,na de ündPolyrrbeuium gegaen

was , en aldacr offerhande gedaen had.

Maer onder het offeren hadden de ge-

vangeneTrojanen zijne fchepen in brant

gefteken. Wanneer hem des verwit-

tight wert , had hy aenftonts het offeren

geftaekt, en was verftoort na zee toe

gcloopen, daer by noch naulix een

fchip behouden vond: met het welk hy,

na d'inwoonders der lantftreke ver-

vloekt te hebben , na zijn vaderlant

keerde. Hier van, wanneer een verftoor-

de offerhande gefchiede,plaghdie, tot

een fpreekwoort, by d'ouden,m* Kreti-

febe offerhande gerioemt te worden.
Elian. "Wanneer in de ftad Gortyne een

echtbreker betrapt was, die wert voor

de majeftraet gebracht , en, ovenuight

zijnde, met wolle gekroont : welk flagh

van wolle-kroonc den zelven quanfuis

verweet, dat hy, manneloos of een ont-

mande, en verwijfde, en met vrouwe
verciert, ware.

Ook wierthyopentlijk voor vijf fla-

ters verkocht , en voor oneerlijk ge-

houden , en gcenzins tot het bedienen

van eenige ftads-amptcn, toegelaten.

De Kretenfers wierden by de ouden
voor gierigaerts, mijneedigen , oproe-

rigen , verraders en vrybuiters, en bo-

venal voor grote logenaers uitgekre-

ten : als Livius Polybius , Ströbo en

meer andere getuigen

quade v. i*-

uitgcfchol-

Defgelijx wbr- EPift
-

,

den zy by den Apoftel Paulus, volgens T
-

t

u

. j.

Epimenides , voor logenaers

beeften, en luie buiken,

den.

Die geit by de ftedelingen van Knof-

fus , op woeker of rente namen , die

roofden quanfuis het geit ; op dat de

geen , wanneer die zijn fchulteifchcr be-

droogh , zou, als ofhy gewelf gedaen

had, geftrafr worden.
De oude Kretenfers leiden zich van 9 cffc'

kintsbeen af op de jaght en wiltvanghft, ö„|.
e '

en werden daer op bovenmate vaer- Krecn-

dighafgereght, en witten wonder fnel,
ers '

bergh op bergh neer te klauteren , om
het wilt op te fpeuren en na te jagen.

Gelijk ook hunne honden op een zel-

ve wijze afgereght waren , volgens

fchrijven van Elianus.

.

Zy wiften ook vaerdigh met pijlen

bogete fchieten, en dezelve te hante-

ren, en munten in die kunft bovenal-

le andere volken uit: waerom zy van

and.ere volken en Vorften , tot boogh-

fchutten in den oorlogh,aengenomen en

gehuurt werden : als Thucydides , Plu-

tarchus , Polybius , Klattdianus , Luka-

nus> Paufaniai , en andere oude Griek-

fche en Latijnfche fchrijvers gedenken.

De Kretenfers hadden van deKure-
ten, zoo Diodoor getuight, de kunft

envan met pijl en boge te fchieten)

den jaght met honden, geleert.

Hierom werden de Kretenfers uit-

ftekenshalve , op 't Griex , Toxopho-

res, dat zijn fchicht- dragers , en op
Latijn, by i^fpuleius, Sagittiferi , dat

zijn pijldragers
, genoemt. Hier op kan

gepaft werden , het geen de ouden ge-

fchreven hebben , dat het eilant Kreten

onder het Hemels- teken van den Sagit-

tarius of Pijlfchieter zoude leggen.-

Ook werden zy voor de befte flinge-

raers gehouden , en dienden by andere

volken in den oorlogh voor flingeraers.

Ja de Kretenfers gebruikten alleen

,

by ouds onder de Grieken, pijlen en bo-

gen , volgens Pattfanias.

Ook werden de bogen en pijlen der

oude Kretenfers , om hunne vlugh en

lightigheit, geroemt en geprezen. Al-

dus werden de Kretenfer pijlen lichte

en vlugge of fnelle pijlen doorgaens by

d'ouden genoemt : en ook al de befte

pijlen, Kretenfer pijlen geheten.

De bogen waren van bokke-horens

N n ge-
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O'gemaekt; die op vuur gekit, tai

maekr, en dan rot de geftalte van bogen

gefatfoeneert werden: de befte werden

in de ftad Gortyne gemaekt. Voorna-

melijk waren de pezen der bogen van

ftierc zenuwen gemaekt, volgens fchrij-

vcn van Lukanus. Hierom worden by

eenige oude Latijnfche Poëten, als

Klaudianus en Statius , de Kretenfer

bogen, Gortynifche horens, en Gorty-

nifche bogen genoemt.

De pijlen of fchichten waren van

dunne netten gemaekt, en voor met

een fcherpe yzere punt beïlagen. Gelijk

ook het eilant zelfde befte rietten, tot

pijlen, voortbraght.

Gelijk in de ftad Gortyne de befte

bogen , alzoo werden aldaer ook de

befte pijlen of fchichten gemaekt : al-

dus noemt Lukanus een pijl of fchichte,

een riet van Gortyne.

Eenbogewiert, by de oude Kreten-

fers , Scythika genoemt.

D'oude Kretenfer jeught oefende

haer ook op het geluit van fluit , cy-

ther of lier , met ftokken.

,

Ook de jeught had tot oefenen op
het geluit van fpeeltuigen , met ftokken

en vuiften tegen eikanderen fiaen, om
gene verzaeghtheit, maer kloekmoe-

digheit , aen te nemen : gelijk men ook
in den ooriogh gewoon was.

Strabo. Ook dreven zy eikanderen flagen,

met de hant, en yzere wapens toe.

"Wapenen werden by de oude Kre-

tenfers, voorde koftelijkfte giften, ge-

houden.

In het vechten ofte ftrijden, tegen den

vyant, gebruikten de oude Kretenfers

muzijk-fpeeltuigen : hoewel defchrij-

vers in 't flagh verfchillen. Zoo Strabo

fchrijft, gebruikten zy inde oorlogen

de fluit en lier, of de fluit en cyther.

Daer en tegen fchrijft Polybius, dat d'ou-

de Kretenfers de fluit, in plaetfèvan de

trompet , in den ooriogh gebruikten.

Maer volgens Plutarchus , traden zy, op
het geluit van de lier, in hetgeyecht.

De Kretenfers vielen met een voor-

gezang of voorgeluit van de lier op de

vyant in : gelijk de Lacedemoners en

Arkaders, op het geluit van de fluit.

De oude Kretenfers werden, van Scrabo,

jongs af, niet alleenlijk in de kunftvan *

met pijl en boogh te fchieten , maet
ook'in den wapendans geoefent, die op
maet gefchiede , met het flaen op de

wapenen. Deze wapendans was Py-

rïcha genoemt, en op het eilant Krece

zelf uitgevonden; als Diodoor , Dionys

de Halikamaffer en Plmiiis melden.

Daer waren ook andere oudeKreten-

fer danflen : als de Epikredios en Orfitis-

dans; welke Jtheneus gedenkt. Ook
gedenkt Sofokles , in zijn jfjax, de Knof
fifche danzen, die, by de ftedelingen van

de ftad Knojfus, eigen en in gebruik wa-

ren. In al deze kunften wierden de kin-

deren van jongs af geoefent.

De oefening en vaerdigheit van het

danzen der oude Kretenfers , wort by
yerfcheidefchrijvers, gedaght : en, on-

der andere, by ^Atheneus.

Niet alleenlijk danfte het graeuw of

gemene volk3maer ook de edelfte,en die

van koninglijken bloede, en de voor-

naemfte des eilants waren. Aldus fchrijft

Lukanus : De maghtigl-Jle der Kreten-

fersjloegen het danzen boven mateyver-

lijk ga , en loerden de bejie danzers :

niet alleenlijk byzondere algemene lui-

den : maer ook die van koninglijken

bloede , en de voornaemften of groten.

Want het danzen ( als Libanius

fchrijft) ging zoo wel by de Kre-

tenfers, als Lacedemoners, geweldig

in zwang : maer dat gefchiede ook
nootwendig uit kracht van zekere inge-

voerde wet : zulx het even veel by hen

geacht wert de. flaghorde in den oor-

iogh te verlaten, als het danzen te la-

ten.

Ëilan-
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Eilanden en klippen rontom, of onder en by

het eilant Kjete oït\andia
y en in de Krfcten-

fer of Kandifche zee gelegen.

OM en by , of ondcc de kuft van

het eilant Kreten of Kandia leggen

vele andere kleine , geringe en onver-

Ciaer de eilanden en klippen.

Pomfonius Mela ftelt neffens, en by of

onder het eilant Kandien , d'eilanden

jiftikka, Naumachos, Zephyre , Kryfe ,

Caudos of Klaudos, Mufagores enKar-

fathos.

Straho ftelt by het eilant Kreten, en

in de Kretenfer zee , de eilanden Thera

Dia, Anaphe, Therajta, J«, Sicinus,

Lagufa, Pholegandrus , Cimolus, Siphnus

en MeUi. Welker meeftte voren be-

fchreven zijn.

Ptolemeus ftelt flechs vier eilanden

onder of by Kreten, als Via, Letoa t

Thera en Gaudos.

Plimus ftelt rontom het eilant Kre-

ten of Kandien eerftelijk Karpaihos

,

dan , tegen over Peloponnefus, twee ei-

landen Koryes , en twee andere, My-
les, nu Karabafa en Karabufafecchia,

of'Kambrujïe , oïGniofo en Liflo geheten.

Aen de Noord- zijde, tegen over Cy~

donia , ftelt hy Leuce, en twee eilanden,

Budores : en tegen over Matium
y
Ci&

of Thia : tegen over d'nithoek Itonus ,

d'eilanden Onifa, Leuce : tegen over de

ftad Hierapytna^ Chryfa , en Gaudos. Op
dezelve ftreke ftelt hy Ophiujja, Butoa,

en Rhamnus.

Wanneer men , volgens den zelven,

dekaep of uithoek van t Kriu Metopon fNuCa*

voor by gevaren is,leggen aldaer de drie
p0 Ctl°'

eilanden Mufagores genaemt.

Voor de uithoek Sammonium ftelt hy
de eilanden Focesl > Platies , Sirnides ,

Naulochos, Armedon ,Sephy re. Hoe elk

van deze eilanden nu genoemt wort

,

is bezwarelij k te zeggen.

By eenigen wort het eilant Letoa,

voor het eilant , dat nu Gaidurognifa

heet, en tegen over Hierapytna onder de
Zuider-kuft gelegen is, gehouden.

Andere houden Letoa voor het eilant

Chrifliana, dat nu ook Kuffognijfa ge-

heten wort. Daer neffens drie andere

kleine eilantjes leggen, als Chrifiiana, Ia

Pogijfa, en een ander zonder naem.

Eilant Standia, eertijts Dia.

HEteilant Dia,Thia
i
of (ia, by

d'ouden,wort nu Standia, by d'I-

talianen, en in de zeekaerten Stantea t

en anders ook Ejianti genoemt.

Stephanus ftels vier eilanden, met den

naem van Dia, welker eerftc anders

Naxos genoemt wert : het twede ftelt

hy by Miletus, het derde by Sarmojfus,

en het vierde (dat wy nu voor hebben te

befchrijven,) by Knojfus , eene ftad

van Kreta ofKandia : gelijk ook Stra-

lo het eilant Dia zeventigh ftadien,

eene ftreke van negen ltaliaenfche , of

twee Duitfche mijlen en een vierendeel,

van 't eilant K reten, by het Knojïifch He'

rakleurn , of Heraklifch KnoJfosi en nef-

fens hcfeilant Thera ftelt.

Ptolemus en Strabo gedenken ook het

eilant Dia , en Plimus onder den naem
van Cfjia of Cia.

Het leit met de Weft-hoek twee mij-

len beooften Capo Frefchia , en onttent

zes of zeven ltaliaenfche , oftwee kleine

Duitfche mijlen tenNoord-ooften van

de ftad Kandia : hoewel Ferrarius het

twintigh duizent fchreden , dat zijn

twintigh ltaliaenfche, of vijf Duitfche

mijlen, van de ftad Kjndia ftelt : en

Kootwifk flechts twaelf duizent fchre-

den of twaelf Itahaenlèhe mijlen.

Standia ofStantea is Hechts een klip,

ofhetbeftaet uiteen langen bergh, die

door zijne hooghte delchepen, in de

haven leggende , voor ftorm en onweer

befchut : waerom aldaer wel eer de Ve-

netianen hunne fchceps-vlotcn hadden

leggen.

Gelijk ook de Franfche vloot, wel-

ke ondec beleit van den Graef de U
N» 2 Füeil-
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Pueiilade , door den koning van Vrank»

rijk op het jaer zeftien höndert acht en

zeftigh, den Venetianentot byftant ge-

zonden wiert,aldaer ten anker liep.

Wel eer was dit eilant woeft , en

wert zelden met menfehen voorhene
bewoont , om de geduurige aenval-

len der korzairen , kapers en vrybui-

ters Macr nu bewoonen eenige wil-

de Grieken het zelve eilant , die by

de jaght alleenlijk leven : want dat ei-

lant is zeer wiltrijk. Zy houden ge-

ne andere verkering noch gemeen-
fchap met vreemdelingen, als om het

vertchaffen van buffekruit en loot aen

hen , daer zy byzonderlijkom verlegen

zijn.

Het eilant Stantea heeft , na de

Zuid-zijde , vier havens, als Porto S. do-
ns , Porto Grego , Porto S. Nicolo , en

Porto dellaMadona.

De twee havens , aen de Weft-zij-

de , als Porto S.G'wis en PotoGrego
of Diagregia, zijn niet veel byzonders.

Op de hoek van de eerftc ftaet een too-

ren.

'

Dé derde, Porto S. 2{jcolo, is eengro-

te bay , en heeft aen haer Noort-zijdc

een grote inboght : waer by een kapel-

leken ftaet , daer de ichepen met een

tou aen de Ooft ofmiddenfte hoek vei-

ligh zetten kunnen- Neftensde Weft-
hoek is het dertigh vademen diep. Doch
binnen hèeftmen de diepte van twintigh

en vier en twintigh vadem ,
goede zant-

gront. De zuidelijkfte winden zijn'ec

de flimfte , dewijl zy daer recht op in-

wayen.

De Oofklijkfte haven , Porto delU

Mado>.a , is de belle , daer midden te-

gen de vlakte een kerkje ftaet. De
Ichepen , die uit den Welle komen aen-

zeilen, moeten, zoo dicht als het mo-
gelijk is, byde weft-hoek houden, ea

rerftontj gekomen aen de hoek , een tou

aen lant brengen , en het anker laten

vallen , of zouden andets van den gront

afdrijven.

Beweften en na by het eilant Standi*

leit een klip Petagalida geheten. Be-

ooften he eilant Standia leit een klip

of eilandeken Paximadi by het Ita-

liacnfch zee-volk, en in de zeekaer-

ten Pacbjtmada genoemt. Het heeft

ron-





^
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rontom eenen fchonen zeegront: en

het is dicht daer by in zee tachentigh

vadem diep.

Anders zijn Paximadi of Pafimada

drie kleine klippen, een weinigh van ei-

kanderen, en bezuide heteilant Milo,

en beweften de eilanden Remomulo en

Pettenï gelegen.

Voor de riviere Armiro , bewefte de

ftad Kandia , leit een klip S.Ckirichi

geheten.

Vierde halve Duitfche mijle van de

ftad Kanea , en dicht onder 'teilant

S. Theodoro » leic een zantbank in zee,

Gogna geheten.

Ontrent vier Duitfche mijlen , beoo-

ften heteilant Standia, wort in de zee-

kaerten een klip geftelt, Kalogori of

Kaloiero geheten.

Beooften fop s- ZuaneM%%ew twee

klippen , Scoglio di S. Antonïo geheten*

Ontrent drie mijlen beweften Capo

J/^ro.deNoordoofter-hoek des eilants,

en niet verre ten Noordweften van de

ftad Setia, leggen drie eilandekens , Ja-

mt&ari in de Neerduitfche zee- boeken,

en by het Italiaenfche zee-vólk Giagni-

x,ades geheten.

Weft-zuid-weft, om Üe hoek van

Capo Sidero , leit een eilant Morena > en

anders IJola Bajfa, dat is, laeg eilant, en

anders ook Stipalamïda , in de Neder-

duitfche zee-boeken genoemt.

Tuflchen Capo Sidero l en hét eilant

Morena wordenen de Nederduitfche

zee - boeken drie klippen ontrent ge-

lijks het water geftelt , welke de fche-

pen , om deze kaep komende , in't va-

ren tuflchen de kaep en het eilant, moe-

ten mijden, en dicht langs het eilant

houden, om geen fchipbreuk te lijden.

Voor in de inham of bay, beooften

Capo Sidero , en beweften Puntadi Placo,

en Capo SaUmoni , worden , in de Ita-

liaenfche zeekaerten , drie klippen ge-

ftelt: een om de hoek van Capo Sidero ,

als Ponta Traditora , die miflehien in

deNeerduitfche zeekaerten 't eilant Mo-

rena genoemt wort, en daer na Scoglio

diElaza, en dan Scoglio dl Grades.

Tuflchen Capo Sidero ,en Cape Salomo-

ni leit, in een grote inham ofzantbaey,

een klip , die haer , als
'

B
men uit den

Noorden komt zeilen , als een eilant

vertoont. Daer op ftaet een vervallen

muur van een kafteel, Paleo C<*/?ro,dat

is, oud kafteel, genaemt.

KANDIA.
De zee,buiten of langs Capo Sidero, is

tvvintigh, vier en zes en twintigh vadem
diep, met over al een roden korael

gront j daer de fchepen veiligh ten an-

ker kunnen zetten.

Twee groore mijlen Zuidweft ten

Weften van Capo Salamoni , leggen

dicht beooften capo Sacro , twee klei-

ne zwarte eilandekens , Cavalli in

de Nederlantfche zeeboeken geheten

:

en beweften Capo Xacro , en dicht onder
de kuft van Kandien , drie eilandekens

,

Chriftiani geheten.

In d'Italiaanfche zeekaerten van Bo-

fchinoy leggen twee ofdrie mijlen, be-

wefte Capo Xacro , zeven eilandekens of
klippen, met de volgende namen : als

Fogna, Xero Campo, Li Cavalli : en

meer na 't Weften chrtana, la fsgifii en

Kufoniffa , en een ander zonder name.
Ontrent anderhalve Duitfche mijlen,

Weft-zuid-weft van Chrifliani, leit een

eilant chaldoroni , in de Nederduitfche

Zeekaerten : maer in de Italiaenfche

Gaidurognifa geheten. Beooften Gaidu-

rognifa leit noch een klein eilant pfklip,
doch zonder name.

Tuflchen al deze eilandekens en het

lant van Kandien , kunnen grote fche-

pen deur zeilen : die ook binnen ofbe-
noorden deze eilanden op tien, twaelf

en zeftien vademen veiligh ten anker

kunnen leggen 5 maer leggen veeltijts

achter Chaldoroni.

Een grote ftroom loopt gemenelijk

achter die eilanden deur.

Ontrent elf Duitfche mijlen bewe-
ften 't eilant Chaldoroni, dicht onder de

"

kuft van Kandien, en beooften Capo

Matala , leggen twee eilantjes , Cabras

in de Neerduitfche zeeboeken genoemt.

Twee mijlen beweften van daer leit,

in de Nederlantfche Zeekaerten , een

eilant Pafimada. In de Italiaenfche zee-

kaerten werden ter zelver plaetfe twee

klippen , met den naem van Scoglio

Paximados , geftelt.

Ontrent elf oftwaelf mijlen ten we-
ften van daer, enJZuidooft ten Zuiden,

omtrent zes mijlen van capo cjiano Bap-

tifloy de Zuidwefter-hoek van Kandien,

leit een eilant Gozi ofGozo di (andia. Gozo di

Daer benoorden leit een laegh eilan-
Kandu -

deken, dntigozo, dat is, voor-Go^,ge- An
• .

zeit. Tuflchen beide leit een klip bo- z*.

ven water: doch Gozo 'tnaeflf: maer
Nn 3 eca
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^ef p4g
een blinde klip lcïtaén ufntlgoto het

.«86. nacfte. Eenige willen het cilant, datby

de oude Tbera genocmt wert, en andere

heteilant Gaudos, Klaudos of Kaudos,

voor het eilant Gozidi Kandia, gehou-

den hebben : hoewel d'eerftcmèt weinig

waerfchijnelijkheit : naerdien Plinius

Thera niet onder d'eilanden Ontrent het

eilant van Kreten rekent. Dies Thera

veel meer voor het eilant Krifiiana y of

zietfag. voor het eilant Antirnolo, zou mogen
u

'i
'• gehouden werden.

Gozi di Kandia leit vier mijlen van de

küft des eilants van Kandien.

Het is aen het "Weft-einde hoogh, en

beeft aen de Ooft-zijde een fchoone

zantbay, en goede rcê voor fchepen,om

verfch water te halen. Het heeft eene

haven, Hambofo genoemt.

Op dit eilant plagh ten tijde det Ve-

I

netianeri , een grote menighrc van bal-'

j
lingen te houden.

Aen de Weft. zijde , dicht onder het

eilant van Kandien
y
en dicht by de Zuid-

wefter hoek, leit een klip Dilafigniji, in

d'Italiaenfche Zcekaerte» gCnoemt.

Daer na volght Scoglio of klip di S. An-

tonio : dan twee klippen Cbirgiani ge-

heten : dan de klip Pondico , daer na de

klip Petaliada: en eindelijk de klip of
eilant Karabufa.

In de Nederlantfche zeekaerten vind-

men flechts drie klippen of eilanden

,

aen die zijde des eilants, onderde kuft,

gcmclt : als eerft Ifola Fonteftino', mif-

fchien Vilafognifi in het ltaliacnfch

:

daer na Santa Veneranda : dan ifola

Sordi , en eindelijk d'eilanden Cara-

bit/a en CarabufaVecchia.

Eilant S.Teodoro, anders Turlulu.

ONder de Noordcr kufl: des eilants

van Kandien, tuflehen Capo Spa-

da en Capo Melecha , eene Duitfchc
mijle beweften de ftad Kanea t en een

kanonfeheut van het ftrant Gogna, leit

een klip of eilant S.Teodoro by d' Ita-

lianen , en anders Tttrlutu genaemt,

na, het een en ander van de twee

ka-
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kafteelen, die op het zelve gelegen

zijn.

Het heeft aen de Zuid-ooft en Zuid-

zijde eene goede reede : maer groote

fchepen moeten beooften het eilant om
zeilen : want aen de Zuijd-zijde komt

een fteene rif van de wal na het eilant

toe fchieten $ daer men niet dan bezui-

den tuflehen deur zeilen kan.

Men loopt dicht onder het eilant met

een fchip te anker , met de oofthoék

des eilants Noordooft van zich te heb-

ben.

Daer is een gehele fchone zee-gront

;

dies de zeeman met zijn fchip wel tegen

het eilant zöu mogen aenleggen.

Dewijl de haven van Kanea niet be-

quaem is , als voor fchepen , die niet

meer als twaelf, dertien en veertien

-voeten diep gaen , zoo komen geme-

nelijk grote fchepen , bewefte eenige

klippen, die achter de ftad leggen,

onder het eilant S. Theodoro, ten anker

zetten.

Op de zijde van deze klip of rotfe,

leit een kafteel of vefting , ook S. Theo-

dcro, als het eilant, genaemt , dat door

een ander kafteel, boven op den top des

fcerghs gelegen, beheert en befchermt

Isan worden , en Turlulu geheten is.

'Beide deze kafteelen leggen tegen

over het ftrant van Gogna, op eenaf-

ftant omtrent van een kanon-fcheut.

Op het jaer zeftien hondert en vijf-

tigh , veroverden de Venetianen, onder

het beleit van Mocenigo, neefvan den al-

gemenen kapitein LMocenigo, de kaftee-

len} S. Theodoro en Turlulu, die de Tur-

iken in bezit hadden , na drie ftormen

daer op gedaen te hebben. Ujum Bajfa,

ftadsvooght van Kauea, beftont des vol-

genden jaers , door middel van eenige

grote, vlotten , het zelve eilant aen te

doen , en weer in te nemen : maer hy

wiert, door eenen ftorm, in zijn toelegh

teleurgeftelr.

Eilant In de Handelingen der Apoftelen
Klaudia. wort zeker eilant Klauda gedaght, waer

jó. . aen de Apoftel Paulus,in het varen langs

het eilant Kreten of Kandien , om na

Fenicie over te fteken, door eenen ftorm

met het fchip verviel : welk eilant

Klaudia , by UWela , Plinius en Ptole-

mem , Kaudos, Gaudos of Kauda fchijnt

genoemt te werden.

De meeftcn houden dit eilant > met

met grote waerfchijnelijkheit, voor het ziec

geen , dat nu Gozo of Gczo di Kandia^
genoemt wert, en onder de Zuid-kuft

des eilants leit.

Gelijk ook d'Apoftel Paulus, in het

varen langs het eilant Kreten, wanneer
hy van de kufte van klein Afie quam
gevaren , om na Fenicie Over te fteken ,

daer moft Voor by varen.

Dies andere t'onrecht het zelve ei-

lant Klaudia, onder de Zuidwefter hoek
des eilants, en nu c*po Krio, by dbuden
Kriumetopon genoemt, willen geplaetft

hebben : dewijl aldaer nu in de zee-

kaerten geen eilant gefteltwert.

Mufagvres of Mufagori zijn drie Mufa-

kleine eilanden , volgens Plinius en Me- 80reS -

la-, met een algemerién naerh genoemt,

aen de Weft-küft vdnhet eilant Kandia.

gelegen : tegen over de kaep of uit-

hoek Kriu Metepsn ofRams-voorhöbft; Bau "
.

hoewel die veel meet klippen, alseilan-"

den zijn, en nu geenen naem voeren.

Wy zullen hier noch eenige eilanden

laten volgen j dié hier en daer in de Ar-
chipel leggen, en te voren overgeflagen

zijn.

Tuffchen het eilant Kos of Lango, en

tuflehen het eilant Samos , leggen ver-

fcheide kleine eilanden : als Dipfo,Kru' Bofchin,

Jia, Tragia,Forni en Mandria, die alle

ëerüjts bewoont waren; hoewel men nu
niet een eenigh merkteken van eene

wóonplaetfê daer op ziet.

Heden zijn deze eilanden zeer woeft,

zonder eenige huizen of menfchen,en
zonder water: alleenlijk is'er eenwêi-

nigh bofch , daer in eenige wilde ezels,

bokken en geiten houden.

Tragia fchijnt óp Griekfch zoo veel

als bokken eilant te willen zeggen, en

wort anders op 't Latijn Kapraria, dat is
9

bokken of geiten eilant, genoemt.
Het eilant nu Krufia of Krufliè , en KmGa.

Karajfie by Strabc, en by P/inius Kora-

fien genoemt , heeft eene goede zeeha-

ven.Ook kan men onder het eilant Dip-

fo of Lip/o , met fchepen ter ree lopen.

Ten Zuiden van Lipfo leggen vele

kleine eilanden of klippen , Forni, of
^
iIan'

Fomelli , en by d'oude Scopuli of klip. Fo"m
-

=

pen Melani genoemt , die zeer geva-

relijk voor den zeeman zijn , en hierom
te fchuwen,en inzonderheit des nachts.

Niet verre ten Zuiden van Krufia Man-'

leiteen eilant iMandih, omringt met dtia -

vele
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vele klippen , die als een kring maken. ( Zy zijn aen alie zijden met de zee be

.Aldaer worden noch de puinhopen

Van een grote verwoefte ftad gezien.

Van wegen de rontom leggende klip-

pen,is dit cilant zeer gevarelijk, om met

Ichepen aen te komen : gelijk ook wei-

nige fchepen het zelve acndoen.

Het eilant Mandria houden eeni-

gen voor het geen , dat by Ftolemeus

'Min/A genoemt , en in de Ikarifche zee

geftelt wort.

Anderen willen het cilant Karyanda,

dekt, en dienvolgens zonder havens,

en hebben alle een verbranden of dor-

ren en berghachtigen gront.

Men vind'er generlei flagh van vif-

fchen,noch ook geen zoet water > en

weinigh houts : dies geen wonder, dat

die eilanden nu niet bewoont zijn.

Schinufa fchijnt anders Schimtjfa°c-

noemt te zijn.

Ten Noord-oolten van het eilant Bofchin.

^Amorgo leggen twee kleine eilanden, L«ica

dat Strabo dicht by het eilant Kês of] als Levtta en Zinara $ alwaer vele puin- z
'j

l

"^L

.

van geen klein belang gezien 13447.

Bofchin.

Lango ftelt , voor het eilant Madrid, ge-

houden hebben.

Na dit eilant Mandria wort de zee

van dien oort , en rontom het zelve ei-

lant, MardiMandria, datis, zee van

Mandria, by het Italiaenfch zee-volk

genoemt. "Welke zee van Mandria ee-

nigen voor de zee houden , die by de

ouden de Myrtoifche zee genoemt
wiert.

Ten zuide van het eilant Nixia of

Naxos leggen vervolgens op een ry , ach-

ter malkandcren , van 't Ooften na

'tWeden, vijf eilandekens, als Fekufa,

Schinufa, , Eaklia , Chiero en Fpa. df

Fira.

De drie laefte hebben certijts een lan-

gen tijt wel bewoont geweeft: en inzon-

derheit Raklia : waer van men noch
vele puinhopen van een groot kafteel

ziet : wiens grote menighte van fteen en

marmer genoechzaem getuight , dat

het een zeer edel en prachtigh gebouw
geweeft zy. Macr ter oorzake van de

korzairenis dit eilant, gelijk d'andere,

nu woeft en verlaten. Ook vindmen al-

daer niet anders, als wilde beeftcn.

hopen

worden, als (tukken en brokken van

marmere kolommen , en verfcheidc

Mofaifche werken. Tot groot bewijs

van den aelouden heerlijken ftaet de-

zer eilanden: waer uit ook blijkt, dat

die eilanden eertijts volkrijk bewoont,

en d'eilandersrijk moeten geweeft zijn.

Nu worden die eilanden 3 door ge-

nen menfeh, bewoont , en verftrek-

ken fchuiiplaetfen voor de wilde die-

ren en korzairen.

Het eilant Levita heeft een brave

haven , S. Georgio genaemt , en goct charuf-

watcr , en geeft eenige weinige viffchen. &•*&" •

—

o"
d\ ten Wcften van het ei-

, V." q
Een wcinL,

lant Zinara lcit een klein eilandeken,

Charujfa genaemt , en heeft in 't Oo-
ften een kleine haven, met verfch wa-

ter.

Op al de kleine eilanden, dicht onder

het groot eilant Kandien gelegen, als

Faximados , Gaujironi, Chrifliani , Fa-

rioni, Standia, S. Tkeodoro, &c. houden

zeer vele konijnen en zekere rammen,
Sirifoceros of Strifokoros in de Griek-

fche lanttale genoemt.

É Y N D E

Ver-
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Verklaring van aeloude Griekfche Medalien

of Penningen, ofgemeen Geit , der oude ei-

landers van Cyprw , %bodus , B^or , Amorgos
,

Il^aros , Samof, Chios , L esbos , Tenedos , Andror
,

Tbafos^ 'Paros, Eubea , $\£axos , Seriphoï, Sipfmos
,

T>elos
y
Kjeten of Kandien , &c.

l.&rent. Penningen ofgek der Cypriers , of eilanders van Cyprus.

ziet
Pas- 1

""\

liet

7-

'Eerfte penning vertoont aen

d'eene zijde de fchets of afbeel-

ding van de voorgevel of binnenfte

• van eenen tempel , met eene halve ma-
ne bovenop, het zinftael of teken van

DLna, maer die tempel was onge-

tvvijfelt van de Pafifche Ventts ; _die op
het eilant Cyprus boven mate geëert

werdt, hoewel ook buiten het eilant

.Cyprus, als hier uit blijkt, devvijlmen

den naem en beeltenis , en een tem-

pel van haer , op de penningen van

. andere deden en volken uitgedrukt

vind. In het midden ftaet een zuil of

kolom , boven (pits keelswijze toeloo-

pende, welke geftalte eigentlijk de Pa-

jifcbeVenus bedied: gelijkte vooren, in

pag- het befchrijven der ftad Pafus, vcrhaelt

is. Aenden'rantleeftmen EIIISJTP.

KT n P I D. N , dat is, Epiftratrtts van de

Cypriers. Epijiratus is miffchien de naem

van den (lichter des tempels.

Op de andere zijde ftaet een mans-

perzoon, die in de rechte hand een

brand-vuur fchijnt te houden, Therma
by de Grieken genaemt : met dit op-

fchrift op de kant : Z E N O, N , dat is

,

Zenon.

De tweede penning vertoont een ge-

lauriertmans-hooft, met langhgekrulc

enruighhair, zonder opfehrift: dies

men niet wel befcheidelijk zou konnen
zeggen , wie die zy : 't en zy i_Apollo i

want Apollo wierdtookby d'oude Cy-

priers geëert : en die Apolios akaer had-

den aengeraekt, wierden van zekere uit-

hoek afgefmeten. Op de andere zijde

wort ook de voorgevel eens tempels,

afgebeelt: met dit opfehrift op den rant:

KOINON : KXriPIftN , dat is , Kernen :

van de Cypriers. Koinon was miflehien

den naem van den (lichter des tempels.

Penningen der ftedelingen van de Ida/eers.

;lfdc

;nning

de

ent.

OP de eene zijde van de eerfte pen-

ning wordt een wandal lige vo-

gel, Gryps by de ouden genoemt, ver-

toont , met een radt onder zijne rech-

ter poot : en daer onder de naem der

ftedelingen IAAAEÉ2N, dat is, van

de jdaleers.

De Qrypën of vogelgrijpen , waren

versierde dieren of wanfchepfelen ,

met een geoorde en kromme bek , en

vogels poten , maer van lijf byna als

een leeuw, en den gevleugelden paer-

den Pegafen niet ongelijk ; want Pe-

gafen waren, volgens Plinius, voge-

len met een paerden hooft : of ge-

vleugelde paerden , met horens gc-

wapent: maer Grypen met een krom
geoorde bek, die hy, voor fabelagh-

tigh hout, dat in Ethiopien zouden
vallen: hoewel Ctejias ,• beneffens an-

dere , niet fchroomt diergelijk flagh

van Grype?i voor ware vogelen t'erken-

nen: gelijk ook eenige willen, datzy
aen den Eufrates zouden houden , en

gezien, en hierom 'Eupatefer Gypen
genoemt worden : gelijk ook de Jood
Benjamin fchrijft, dat grote Arenden

Grypen genoemt zijn.

Grypen en Pegafen vindmen door-

gaens veel op de penningen van Ro-
meynen en Grieken : met het opfehrift

der ftedelingen.

Oo Op



Zeven-

tiende

in de

prent.

290 MEDALIEN
Op d'andere zijde word, door een ge-

la uriert hooft Apollo, vertoont: want de

grijpvo2;elen waren aen Apollo heilig

:

als Filoftratus en Heliodoms getuigen

:

gelijk het zelve ook uit de pennin-

gen der fteden , aen Apollo toegewijd,

te befpeurenis: op de welke men op

de eene zijde een vogelgrijp, en op de

andere zijde Apollo , of Apollos Drie-

(bl,zietafgebeelt.

Op de eene zijde van de tweede, wort

eenpaertin vollen ren afgebeelt: met

dezen naem KAAXIRON, dat is,

Kalchikon , 't zy de naem van de munt-

meefter, of van den overwinnaer in

of PENNINGEN
den renftrijt : op de andere 'zijde ziet

men een vogelgrijp, met het woort
IAAAE&N , dat is, van, de Ida-

liers.

De vijfde penning, in rang , is van de Penning

Kuriers, offtedelingen van Kurium . en dcr Ku*

vertoont op de eene zijde twee vogelen,

met lange halzen, als zwanen : met het

opfehrift der ftedelingen : als K T P I E-
ÜN, oïKyrieon, dat is, van de Kuriers.

Op de andere zijde word een vrouwen-
hooft, met een byzonder hooft-cieraet,

vertoont: en miflehien daer door Pal-

las uitgebeelt.

Penningen der Tafiers, of ftedelingen

van TafêK

vu twe- T^VEerfte penning der Paficrs ver- 1 vrouwen-hooft, uitgebeelt : gelijk ook

A
C

J
n

i
I ./toont eene met den boogh-fchie-

i op de eene zijde van de twede : en op
de prent, rende Kupido , met dit opfehrift : n A-

j
de andere zijde een voor-porrael van

Ziet paij

37-

$IilN, dat is , van de Pofiers.

Aen de andere zijde wort de Pafi-

febe Vcnus , door een cierlijk gekapt

een tempel van de Pafifcbe Venus , daer

aen de ftad Pafos gewijd was.

Penningen van de üAmathufèrs.

De ze-

tte in de

prent.

Ziet pag.

4+-

De ze-

vende in

de prent.

DE eerfte penning vertoont aen

d'eene zijde eene cierlijk vrou-

vvenhooft , met eene muur , met torens

gefterkt, daer op: waer door miflehien

de ftad Amathm zelve afgebeelt werd,
met dit opfehrift AMA0OTSIÜN,
dat is, van de i^fmathufcrs.

Op de andere zijde word, dooreen
vrouwen beeld, de goddin Venus uitge-

beelt.

Op de eene zijde van de tweede pen-

ning wort ook het hooft van Venus

uitgebeelt

Op de andere zijde ftaet een naektc

Venus , met eene appel in de rechte, en

leunende met de linke hant op het een

einde van een boge , die met het ander

einde op de aerde ftaet.

De appel bediet die appel, welke Ve-

nus , op oordeel van Paris , tot prijs

van haer fchoonheit bequam : wan-
neer zy, wie de fchoonfte zou zijn, tegen

Juno en Palias wedde, en het oordeel

aen Paris geftelthad.

Of men zou deze appel op de gulde

appelen kunnen duiden,dieaen zekeren

heiligen boom op 't eilant Cyprus groei-

de , en aen Hippomenes, zoon van Marss

oïMakareus, en van Meropstdoor Venus

gegeven waren , door welker middel hy

Atalanta , dochtervan Teneus of Sche-

nns, koning van het eilant Scyrus , in

den loopftrijt overwon. Hoewel a'nderc

willen , dat die appelen in den hofdcr

Hefperides zouden gegroeit hebben.

Ovïdius i in zijn tweede boek van

de Herfchepping, gedenkt deze appe-

len , met de volgende woorden : Daer

is een akker , de inboorlingen noemen de-

zelve de Damafenifche akker , het befte

gedeelte des Cyprifchen lants , dat d'ael-

oude beftevaers my toegewijd , en tot

mijne tempels met bruitfehat te treden,

belall hebben. Midden op den akker

blinkt een boem , met een goutgele Irone ,

Tviens takken van gout ritzelen. Van

hier braght ik by geval dez,e drie gulde

appelen , met de hant van Venus afge-

plukt. Hetopfchrift is.gelijk dat van de

vorige.

Pen-



der aeloude Griekfche eilanders. 29;

Penningen der fyrpafars.

46.

t of TTYEerfte f penning van de Karpafierst

7ki^ ^~^°t inwoonders der ftad Karpajïa,
°'
vertoont aen de eene zijde het hooft

van Vènus, en aen de andere zijde,

eenefterre, Lucifer of morgenftar, ge-

naemr, welke Ventts boven andere lich-

ten of vuuren der gefternten beminde,

als yirgilius fchrijft.

Op derant ftaet KAPriASlE-
£2N , dat is , van de Karpajïers.

Op de andere zijde ziet men het

hooft van Vernts : defgelijx op de eenc

zijde van de t tweede penning, en op de t ofNe*

andere zijde , een met den boge fchie-^e

e m

tende Kupido , en 't zelve opfehrift. •

tof
tiende.

i Ziet pag.

141.

Penning van Cerauniers.

/"\ P de eene zijde t ziet men een wa-

1

^-J gen met twee paerden in vollen

ren, met een mansperzoon dacr op,

hebbende in zijn hant een zweep. Bo-

ven zijn hooft zweeft de goddin Vi-

Borta, die een kroon of krans daer op
zet : miflehien een afbeelding van ze-

gen ofoverwinnig , in den Olympïfchett

wagen-ftrijt.

Op de andere zijde ftaet een vat of

pot , daer uit twee palmen of dadel-tak-

ken fchieten , tuighteken der zegen.

Op den rant ftaet de naem der ftedc-

lingen.als KEPATNIE&N, datis,

van de Kerauniers.

Penning van de Lapetbers.

'Ofelfde.

Ziet pag
f\% de eene zijde ftaet een dadel
^-^ ofpalmboom, met dit opfehrift

,

AAnH©E£2N, dat is, van de Lapethers.

Want op het eilant Cyprus groeide

by ouds velerlei flagh van palm of

dadelbomen , die aldaer breder bladen,

en ronder vruchten, dan al de andere

hadden. Hierom wort by Scylaxvatf-

fchien Lapethus , eene ftad der Pheni-

ciers genoemt : want Phoinix, of Pha-

Ttix , bediedt by de Grieken een dadel.

Anders waren ook de gemene Cypri-

fck palmof dadelboomen vruchtbaer,

maer die vruchten of dadelen wierden,,

gelijk de Egyptifche dadelen , verfch ge-

nuttight.

Op de andere zijde wort een mans en

vrouwen-hooft vertoont , waer door

eenige de god Serapis , en zijne gemalin

ifiSy willen uitgebeelt hebben.

Lapathta had eene reede en fcheeps-

haven, die door de Lakonen-, en Fra-

xattder, geftight waren.

Lapethus , benefFens Sikmine , en

Kurium, was by ouds een der voor-

naemfte fteden des eilants van Cyprus.

Penning van de Tremitopoliters.

delnot- C\^ ^C eenC Z'^e WOrCk NeptUMS
de. ^*-' drietant , met een dolfijn daer om
z»« pag- geflingcrt, afgebeelt, met den naem

der ftcdelingen.

Op de andere zijde wort Neptuirt, of
door een ruigh gebaert en gehairt

manshooft, afgebeelt.

Penningen der Tamafiters,

Zes-

iende

n orde.

£"\P decne zijde wordt, door een^S vrouwen-hooft, de Pafifche Ve~

vim , met een getorende muur daer

op, een ftad of fterkte der ftad afge-

beelt : benefFens het opfehrift der ftede-

lingen,

Oo z Op
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Op de andere ziet men eenen tempel nebeelt, daer in. By na van een zclven

van de Pafifche Venm , met een kegel-

vormige geftalteof piramide, haer zin-

inhoud, is de tweede.

Penningen der eilanders van
c
RJ?oduït

O P meeft al de penningen der ou-

de eilanders van Rhodtts, ziet men
aen de eene of rechte zijde een baer-

deloos of jongmans-hooft , met uic-

fchietendc of fchittcrende zonneftralen,

rontom bezet , en met dik en ftijf ge-

krult hair; in vorm van kronkelende

(langen, naer uitwijzing van deeerfte,

tweede, derde, vierde, zevende, en

negende penning, hoewel de elfde zon-

neftralen , met flecht ofongekrult hair,

by 't hooft neer hangende, vertoont.

De vijfde en zefte penning vertoont

een diergeli)k jonghmans hooft , met
ftijf en dik gekrolt hair, in vorm van

kronkelende flangen j doch zonder zon-

neftralen.

De zevende vertoont, tuflehen de

zonneftralen en 't hair , wijngaerts of

klimops- bladen.
Zietpag. Men zou dit ftijfen dik gekrolt hair
i}i ' op de Qangen kunnen duiden,die eertijts

op het eilant Rhodtts in grote menigh-

te hielden, en door Torbas daer van

geboent en verjaeght werden , na de

Rhodiers daer over aen god Apollo , op
Velos, geraetvraeght hadden: dies de

inwoonders, ter gedagtenis van dien be-

wezen weldaet, entereerevan Forhas,

deze penningen deden flaen. Anders

wort door het jonghmans hooft, met
zonne ftralen , Apollo of de Zon uitge-

beelt: want het eilant Rhodus was aen

de Zon gewijdt, en Heiligh. Zoodani-

ge manshoofden, met ftijf gekrolt hair,

in vorm van flangen , ziet men ook op
de penningen der oude eilanders van
Paros afgebeelt.

De oude Rhodiers hebben, boven al-

le andere goden, de Zon bezonderlijk

geè'ert en aengebeden : waer aen zy

ook, t'zijner eere , het groote beek Ko-

lojfus, en vele andere Kolo/en-bedden

opgerecht, en toegewijdt hadden. Ook
zietpac was'er een wagen met de zonder Rho-

29. ƒ1. diers , door Lycippus•', tot zijnen gro-

ten roem , gemaekt : die Dion Kajsius

de Wagen der Zonne noemt.
De reden nu ofoorzake van het toe-

wijden des cilants van Rhodus aen de
Zon , en het eeren en aenbidden der
Zon, door de oude Rhodiers, zou,
zoo men Pindarus gelooven magh,
hier uit ontftaen zijn. In welken tijt

Jupiter , en d'andere goden den ge-

helen aertbodem onder malkanderen

verdeilt hadden , was het eilant Rhodus

onder het water verborgen gebleven.

Wanneer de Zon haren loop om het

aertrijk volbraght,en in die verdeilingh

door al de andere goden , by haer

afwezen, voorbygegaen was, wilde Ju-
piter, zulx vernemende, eene nieuwe
verdeilingh ingeftelt hebben : maer de

Zon floegh het zelve af, en verkoos,

voor haer deel, het eilant Rhodus, dat
voor al de andere goden verborgen

j

doch voor haer zichtbaer was: het welk,

door Jupiter en al de andere goden,
haer tocgeftaen wert.

Zoo men T)iodocr uit de fabelen ge-

loven mogen, zou het eilant Rhodus

hierom aen de Zon door de oude Rho-

diers, toegewijdt, en Rhodus, na Rhodus ,

dochter van T^eptuin en Halia, genoemt
zijn; dewijl de Zon , ten tijde van Deu-
kalions watervloet , de overtollige

voght had doen opdrogen : want hy
fchrijft aldus : Wanneer door degeduurige

Jlaghregens ten tijde van Deukalions

Tvatervloet , de lage plaetfcn des eilants

Tfifjd en zijd overjiroomt teerden , en plas

lagen , had de Zon de cvertolligheit der

"frateren doen verdwijnen, en het eilant na

Rhodus {of Rhode) dochtter f/r»Neptuin

en Halia, zufler der Telchiners, daer op

hy verheft Tvaf , Rhodus genoemt.

Doch met de waerheit der zake

zou het , volgens verhael van den

zelven Viodoor^ aldus gefchapen heb-

ben geftaen. Wanneer in den eerftcn

ftant van alle dingen, fdat is, in den aen-

vang der werelt) het eilant Rhodus flij-

kigh en week was , had de Zon , na het

opdrogen der voght , het aertrijk

vruchtbaer of levendtelend gemaekt

:

waer uit zeven gefproten waren, die

na de Zon Heliaders, dat zijn zonne-

lin-
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lingen (wantdeZon wort opGrickfch i deloosj maer Serapis , die vooreen
Helios geheten) genoemt wierden. Hier

uit is dit dan gevolght , dat de Rhodiers

gemeent hebben , dat het eilant Rhodus,

aen de Zon, gewijdtware, gelijk ook
de Rhodiers , die namaels uit hen ge-

teelt \varen,de Zon boven al andere go-

den , als d'oprechter , of grontlegger

huns geflaghts, altijt yveriger geëert

hebben. Als reeds te voren verhaclt is.

Wat de andere afbeeldingen en

Griekfche opfchriften van deze pennin-

gen aengaet : die hebben zich aldus.

Op de eerfte penning ftaet aen de ee-

ne zijde, boven aen, POAIÉ2N, dat

is , van de Rhodiers. Onder leeftmen

NI SI AI AS, dat is, T^i/idias , de

naem miffchien van den muntmeefter.

Op de twede ftaet aen de eene zijde

rANASlMAXOT, da.t is, Ganafi-

machott. Onder leeft men ROA. dat

is, Rhodus, of Rhodiers.

Op de derde ftaet TIMO0EOS,
dat is, Timotheos.

Op de vierde ftaet AY% Ü. N, dat is,

Lyfun, en PO. dat is Rhodus.

Op de vijfde ftaet XPTSaNAN-
APOS, dztis, Chryfonandros. Onder
PO.
Op de zefte zietmen twee flangen

,

met de koppen tegen malkanderen aen

,

in een ronde vorm, afgebeelt , en onder

met de twee fteerten in een gegroeit : op
een zelve wijze, byna als UWerkarus ftaf

afgebeelt wort : met dit opfehrift A F I-

2 T E O S , dat is Arijleos. Onder ftaet

P O. dat is , Rhodus.

Op de zevende ftaet aen de eene zij-

de de gevleugelde ofgewiekte Goddin,

Victoria of Zege , op de voorfteven

van een fchip : met een krans in de rech-

te hand, en een palmtak op de linke

fchouder ; tot tuighteken miffchien van

de eene of andere zegen ,' op zee door

de oude Rhodiers bevochten. Oftot be-

wijs van hun voogdyfehap over de zee.

Boven leeftmen POAIflN, dat is

,

van de Rhodiers. Onder ftaen deze let-

teren MOEEICTPATOT.
De negende en tiende verbeelden aen

de eene zijde den God Serapis,cn aen de

andere de Zon : want men vind de

afbeelding van de Zon , Jupi/'n , Pluto

,

en andere Goden , by die van den God
Serapü,doorgzens gevoeght. Het ftaet

aen te merken, dat hier de Zon baer-

en de zelve met de Zon , of voor Ju-
pijns zoon gehouden wert , gebaert uit-

gebeelt word.

De achtfte penning vertoont aen de

eene zijde Minerva , met haer gewone-
lijk hoofthulfel of hooftdekfel. Want
Minerva wert by de oude Rhodiers aen-

gebeden , inzonderheitby de inwoon-
ders der ftad Lindos : gelijk ook in de-

zelve een tempel van de Lindifche t-Mi~

nerva ftont.

Op d'eene zijde van meeft al de pen-

ningen, door d'oude eilanders van Rho-

dus geflagen, zietmen een bloem af-

gebeelt, met eene fteel , beftaende uit

vier bladen, als in de eerfte, tweede,

derde, vierde, vijfde, zefte, achtfte en

elfde penning te zien is.

De meeften houden dezen bloem
voor eene roze, hoewel niet wel na

't leven getroffen : want zoo eenige

willen , en inzonderheit zeker uitleg-

ger van den Griekfchen Poeët Pinda-

rus, zou het eilant Rhodus by ouds zeer

fchone rozen overvloedelijk voortge-

braght hebben : gelijk ook vele willen,

dat het eilant hierom na eene roze

,

Rhodus op Griekfch geheten, Rhodus

zou genoemt zijn.

Men voeght'er by,dat,gelijk eene ro-

ze aen de Zon eige, of toegewijdt is,

alzoo ook het eilant zelf, om de zelfna-

mïgheit , met Rhodus , dat is, eene roze ,

aen de Zon zou eigen oftoegewijd zijn

:

gelijk ook Pindarus en andere , het ei-

lant Rhodus aen de Zon houden hei-

ligh, en gewijd te zijn: hoewel die an-

dere redenen van het toeèigenen desei-

lants, aen de Zon , geven.

Defgelijx willen eenigen hier uit,

hoewel beuzelzinnig , bewijzen , dat de

bloem op deze aeloude penningen afge-

beelt , eene roze zy 5 dewijl, in het op-

delven der grontveften van de aeloude

ftad Lindos , eene zilvere ftele of kelk

van eene roze zou gevonden zijn : waer-

om d'oude Griekfche eilanders het ei-

lant zelf, endeftad Rhodus genoemt,

en eene roze, als een merteken ofwapen
des eilants en der ftad, op hun geit of

penningen doen flaen hadden. Aldus

fchrijft lfidorus, hoe gezeit wort , dat

aldaer een Capitoïiuai , dat is, een (leel

of kelk van eene roz,e gevonden z,y , al-

leaer eene Jlad gefiight wert : Teaer n.i de

O o 3 Jlad
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ftuden het edant Rhodus, genoemt was.

Sp*n- Andere daer en tegen willen , dat

^mde
de afbeelding van den bloem, die op

Rhodifche penningen ftaen , niet een ro-

ze , maer de bloem of bloefem van een

wilden granaetboom , die gene vruch-

ten , en Hechts bloemen voortbrenght,

afgebeelt en uitgedrukt zou worden.

Deze bloem of bloefem wert by de

oude Grieken en Latijnen Balaujlium

in 't enkel , en Balaujlia in 't meerfout

getal genoemt, en van de oude Rhodiers,

tot het verven van wolle klederen

,

met cene hoogh rode , ofpurpcre kleu-

re , gebruikt : gelijk ook de oude Rho-

difche verwers, of de genen, die zich

met zoodanigh verwen erneerden , op
Griekfch Bxlauftourgers , dat zijn , Ba-

lauftTverkers , genoemt werden : als ze-

PENNINGEN
en by de oude Rhodiers tot het ver-

wen van wolle klederen , met een hoge
rode kleure gebruikt werd, kan gehou-
den worden : naerdien de eerfte , te we-
ten , de bloem op deze penningen afge-

beelt, zoo veel men uit de afbeeldin-

gen kan befpeuren , by aldien die wel na
't leven getroffen is, flechts uit vier of
vijf enkele brede bladen beftaet, met
het onderfte gedeelte ron torn in eene

gekante , ofgeflete kelk gevat.

Daer en tegen is ieder bloem Balau-

jlium
y
ofde bloem van den wilden gra-

naetboonijvol ofgevult,en beftaet byna
uit ontallijke bladen $ hoewel die ook,

met het onderfte gedeelte, in een gekan-

te kelk gevat is: gelijk ook Theofraft

den bloem Balaujlium , of bloem van
den wilden granact , byna in een zelven

ker oude Griekfche fchrijver Alcifron ! zin, aldus befchrijft : De bloem van dien

zoodanige Rhodifche Balauftwerkers

gedenkt. Van gelijken gedenkt ook
Plinius het verwen van klederen

,

met den bloem Balauftium, en ook
deflelfs nut en gebruik in d'artze-

nije: gelijk ook in der daedt die bloem

hoogh root van kleure , en verfch uit-

geperft of gekauwt, een hoogh-rode

verruwe ofzap uitgeeft, dat eene zeer

zaemtrekkende kracht heeft. Al het

welk, en inzonderheit de naem van

Rhodifche Balauftfverkers, die Alcifron

gedenkt, tot geen klein bewijs fchijnt

te ftrekken, dat de bloem, op de Rho-

difche penningen afgebeelt, de Balau-

ftium of bloem van den wilden gra-

naet-boom zy. Gelijk men op een zelve

wijze, op eenige aeloudc penningen

der Tyriers , zekere Fenicifche volken

derftad Tyrus , eene Tyrifche purper-

fchelp-flek , die onder de zeekuft aen

dien oort viel , afgebeelt ziet : de-

wijl de Tyriers, met het zap van die pur-

per-flekken, klederen met een hoogh
rode purperc kleure verfden.

Maer by aldien men evenwel de af-

beeldingen van den bloem , op de oude
Rhodifche penningen geflagen,en die van

den bloem Balaufiium,o{bloem van den
wilden granaet-boom, tegen malkan-
deren wel beziet, en vergelijkt, men
zal bevinden , dat de bloem, op de Rho-

difche penningen afgebeelt , niet voor
den bloem Balaujlium , dat is, vanden
wilden granaetboom, die ook hier

te lande by liefhebbers gequeekt wort, braght kan worden , het zelve kan ook
' tegen

granaetboom is veelvoudig!] , en vol (of
gevult) boven geheel rond en breed, gelijk

eene roze , onder fmalder : van ivaer hy

zich allengs uitbrcit , als de bloem va»
tammen granaetboom , hebbende het bo-

venfte gedeelte getakt en gekant.

Dies men met meerder waerfchijne-

lijkheit den bloem of bloefem van den
tammen granaet-boom , die vruchten

granaten of granaet-appelen geeft,voor
den bloem , dien men op d'oudc

Rhodifche penningen afgebeelt ziet, zou
mogen houden ; dewijl die groter ge-

lijkenis en overeenkoming met den

bloem der Rhodifche penningen heeft

,

en flechts uit zes enkele bladen beftaet

,

mee zes kleine fterswiize bladen in het

midden, en ook met het onderfte ge-

deelte, incenegefplete of getande kelk

gevat is: als uit de nevens uitgedrukte

afbeeldingen re befpeuren is.

Maer wacrom, en uit wat redende

ondcRhodicrsden bloem of bloefem van

een tammen granaetboom, op hunne

penningen, zouden doen flaen hebben,

die, op het verfchijnen of fpenen der

vruchten, aenftonts afvallen, en dier ge-

bruik ook by de ouden , tot het verwen

van klederen met eene rode kleute , niet

gedaght worden.is niet wel te verzinnen.

Daer en boven ook al wat byna

tegen het gevoelen dcrgenen.die willen,

dat , door d'afbeelding van den bloem

der aeloudifche Rhodifche penningen,

eene roze zou ingedrukt werden , inge-
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BaLaitrtïa

JHoet/èmstxfJiloemerv

vanden

O^tUen Granaetiocm .

Oltoey&n. én r
yrucfrt

van.den Gtnanaetooom.

.

tegen het gevoelen der genen , die> door

de afbeelding van den zelvcn bloem,
den bloem of bloefem (Balaujiium)

van den wilden granaetboom willen

uitgebeelt hebben, ingebraght worden,

te weten , dat by gene oude fchrijvers,

't zy Grieken of Latijnen , het eilant

Rhodw,ovci het voortbrengen van tam-

me of wilde granaetbomen (welke ke-

fte de bloemen Ralaufiia geven,) ge-

daght of geroemt word ; of altoos

niet over het overvloedelijk of uitfte-

kend voortbrengen , van der vruch-

ten granaten , of bloemen Balaujiien

:

daer nochtans de een of ander oude

fchrij ver, indien het eilant Rhodutjn het

voortbrengen van die vruchten gra-

naet appelen, ofwilde granaet bloemen,

zou uitgemunt hebben, onder hetbe-

fchrijven van het eilant Rhodus, of on-

der het befchrijven der plaetfen , die

deze vruchten of bloemen overvloede-

lijk veel gaven , ongetwijfelt zulx wel

zou gedaght hebben : 't en zy men zeg-

gen wil, dat de bloem Balauftium wel

op het eilant Rhodus eigentlijk niet

overvloedelïjk veel groeide , maer van
andere plaetfen derwaerts, tot het ge-

bruik van verwen, ingebragt werde : eii

de oude Rhoders dien bloem hierom

op hunne penningen doen flaen. Al-

leenlijk fchijnt dit gevoelen , dat

den bloem der oude Rhodifche pen-

ningen, de bloem Balauftium , ofbloem

van den wilden granaet-boom zou zijn,

op de naem van Rhodifche BalattJlT»er-

kers, die K^ilcifron gedenkt, te fteu-

nen. Iemant zou met reght mogen
vragen , indien de bloem , op de Rho-

difche penningen geflagen , gene roze

noch Balaujiium, of bloem van een

wilden granaet-boom zy, wat bloera

die dan geweeft zy. Men vind'er , die

den zelven voor een bloem van het kruit

Heliotropium , op Griekfch zone-Tvcnde-

bloem genoemt, houden. Doch die heeft

geen gelijkenis altoos met den bloem

der aeloude Rhodifche penningen : want

dat deze laefte bloem vaneenen boom
zy, blijkt hier uit, dewijl hy met eene

fteel.aen eene tak,in de penningen werd

afgebeelt. Maer miffchien is de bloem,

een byzonder fiaghvan eene roze, of

van een bloem geweeft , die door

de oude Rhoders op hunne penningen

geflagen werdt, en namaels , of door

ach-
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achtelooshcit van aen te queken , of

door verwoefting , overftromen en

overwatering van landen,ofdoor eenigh

ander ongeval, wegh geraekt; gelijk

vele andere gewaffen, bomen, krui-

den , bloemen of vruchten-, by de ou-

de befchreven, nu niet meer te vinden

zijn.

Wie za] nu zeggen , wat boom de

Egyptifche Perfea zy , die op het ei-

lant Rbodus alleenlijk bloeide, en aldacr

gene vruchten gaf: maer wel in Egyp-
ten.

Wel befchrijft clujius esn^rjboom,

dien hy , om de gelijkenis en overko-

ming met den boom Perfea van Theo-

frajt , Perfea noemt ; maer 'diêMs uit

Amerika overgebraght. -

ZietMor
rea.

IL Trent. Penningen der aeloude fAn-
ders van J(ö/, nu Lango.

K

Zietpag. t- m"* En tijde des Trojanifchcn oor-
3<5

' JL logs 3 regeerde Eurypilus (volgens

Homier') op het eilant Kos : waerom
Homeer dien Eurypilus , Eurypilus der

Koënfers noemt.

Eurypilus word by Eu/lathius voor

cenen zoon van Herkules en chalció-

pes'j maer by Apollodopr voor eenen

zoon van Neptuin en X^fjlyfalea gehou-

den, die.döör Herkules gedood werd,

wanneer die als ovenvinnaer, na het ver-

overen van Umin of Trojen, weerom
quam. Want als de Koënfers zijne

vloot na hun eilant zagen toevaren

,

meenden zy ,dat die van zeerovers ware,

dies zy, met het werpen van ftenen, de

fchepen beletten de haven aen te doen.

Na dan Herkules te lande geflapt was

,

dode hy koning Eurypilus.

De zeven eerfte penningen verto-

nen, aen de eene zijde, een ruighge-

bacrt en gelauriert manshooft , uit-

beeldende den vermaerden Griekfchen

ziet Mo- a i'ts Eskulaep, aen wien het eilant Kos,

rea. volgens fchrijvcn van Plmius, gewijdt

was : hoewel die inzonderheit van Epi-

datirttS) eene ftad van het lantfehap Ar-

golis , in Peloponnefus , nu Morea , ge-

booitigh was.

Op de andere zijde der eerde zeven

penningen der eilanders van Kos , wort

een flang of draek vertoont : want (lan-

gen waren aen cyEskulaep gewijd , en

heiligh.

Een (langh wert by de ouden, tot een

zinftael en metgezel van byna al de

goden en duivelen, gegeven.

Een (langh wort by Ovidius tot met-

gezel aen de Goddin lfis gegeven. Ook
was haer hoofc of hair, volgens Elianus

en Valerlus Flaccus , met een (langh ge-

kroont.

D'fcgyptenaers noemden , volgen^
Ilorapqllo , den (lang Ba/ïiiiktts, Ureum,
en zetten dien vcrgult , rontom op
de hoofden der goden.

Dezelve Egyptenaers ; hebben aen

)upijn eenige of zekere (langen ge-

wijd: ja waren tot die zinneloosheit

gekomen, dat zy (langen aenbaden , als

Herodoot en Elianus getuigen: welker

voornaemfte was, die op Griekich Aga~
thodemon , dat is , goede geeft , en

|

Kneph, genoemt, en met gelijke wange-

;
loof, volgens Eufebius , 'door de Fe-

niciers geëert wert. Het beeld van J«-
no hield by de Babylonkrs in de linke

hand eenen flang , en in de rechte eene
fcepter, met edele gefteenten bezet.

Ook ftont'er de goddin Rhea , en had
voor haer knien leeuwen ter neergevelt

leggen , en by haer twee (langen , als

DioJoor vcrhaelr.

Bacchus, als Euripides gedenkt, vverr,

zoo dra hy geboren was, met kranfen of
kronen van draken gekroont. Van ge-

lijken getuightiVtf#«#.r, dat Bacchus een

kroon of krans van (langen om zijn

hooft hadde, ten teken van zijne jeughr.

Ook doften de Bacchanten, die de reie

van Bacchus geleiden , haer met een zel-

ven gewaet toe : want zommigen
kroonden haer met (langen : andere

met wijngaert-loof en klimop : als Kali-

xenus, de Rhodier, by Athenus, verhaelt.

Ook voert Klemms , de Alexandri-

ner, de Bacchanten met (langen, ge-

kroont, in.

Defgelijx omgord Felix Minutius de

Goddin Ceres met cenen (langh.

Op de eene of verkeerde zijde van de

derde , vierde , vijfde, zefte en zevende

pen- •
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penning wordt een flangh, om een (tok

gekronkelr ofgeflagen, vertoonr.
.

Op verfcheide penningen der eilanders

van Kês ftaet , aen d'cene zijde, dit op-

fchcifc in 't Grickfch , 2 SI T H P , sS-

tsr\ï dat is, behouder of veflojfer. Dat

wonder wel op den arts Eskulaep

flaet, en ook opniemant beter kan ge-

paft worden , als op den geen , die, door

krachtige genees-middclen,een krank li-

chacm tot de oudegezontheit hcrftelt.

ts£skulaf>ius , uit Apoilo en Koronis ,

dochter van Flegyos, geboren , werdt

alzoo by de oude Latijnen , en by de

Grieken Askleptus genoemt. Ecnigcn

hebben , Askleptus voor eenen by of

toenaem van zJ&kuUp'ius of Esku-

laep géhoudenj hoewel t'onrecht , en

tegen het gevoelen van mceft alle voor-

name fchrijvers.

^skuUpius^cYi^ookSacchu!,wond

op aeloude penningen en marmerftuk-

ken,by Griekfche en Latijnfche fchrij-

vers, doorgaens gebaert , en als een oude

man afgefchildert en uitgebeelt: hoe-

wel ook, in de gedaente van een kint, en

jongeling.

Waerom acn Eskulaep (langen toe-

gevoeght , en die aen hem gezeidt

worden heiligh te zijn , vind men, in de

befcnnjwingh van CMorea, wijtlopigh

verklaert: te weten, de (langen wor-

den gehouden van een zeer wakkeren

aerttezijn: eenezake, dietotd'artze-

nije zeer nodigh is. Ook word Esku-

laep zelf verziert , in eenen flangh ver-

andert te zijn , en was hierom by d'oude

Grieken, Sjrgaftros , dat is, (lang, ge-

noemt.

Ja ook Eskulaep zelfwert gezeit de zon

oïApöllott zijn,als Makrobius verklaert.

Hierom wort, zeid ^Makrobius , byde

beelden van ÉskuLepjtn. van Heil ofGé-

zontheit , een draek of (langh gevoCgt j

dewijl die beide tot de Natuur der Zon

. en Manc gebracht worden. En Esku-

laep is de heilzame kracht, die , uit 'tli-

ehaem der Zon , in de zielen en licha-

men der ftcrffehjkenftort.

De gezontheitof heilis ecne kracht

of uitwerkfèl van dé maenelijke na-

tuur; waer door de lichamen der die-

ren of bezielde dingen, na die met een

heilzame temper gefterkt zijn,gcholpen

worden: hierom word ook d'afbcelding

©fgedaente van een drack of(lang , tot

de Zon zelve betrokken ; dewijl de Zon
altijt, om zoo te zeggen , als uit eenen

ouderdom der laeghfte neerd'ukkingh , -

tot hare höoghtc , als tot de fterkte der

jeught, weerkeert.

Derhalven worden hierom , by dier

beelden, de afbeeldingen van draken

of (langen gevoeght : dewijl die ver-

oorzaken , dat j als met het afleggen van

de huit der ziekte , 's menfehen li-

chamen weer jeughdigh worden , of töt

de oude jeughdighe.it en kracht komen t

gelijk de (langen allen jaers , met het

afleggen van de huit, weer jeughdigh

worden.

Dat nu een draek onder de voor-

naemfte bewijstekenen der Zon zy»

word ook door de verziering of ver-

dichting dés naems bewezen : dewijl

een draek alzoo van het Grickfch woorc
Derkein , dat is, zien, genoemt is.

Want men zeid, dat deze flang, door
zijn zcerfcherp en wakker gezigr,de na-

tuur van dat gefternte, de Zon, nabootft,

en hierom de bewarenis van tempels,

orakels en fchat-kamers, acn draken toe-

gevoegt word.

Maerdat Eskulaep en Apoilo een er»

dezelve zy, word niet alleenlijk hiet

uit bewezen , vermits hy gehouden
word uit den zelven geboren te zijn

;

maer dewijl dien ook het recht van
voorzegging toegevoeght word : want
Eskulaep , was , volgens Apollodoor f

over de voorzeggingen en wichelaryen
geftelt. Dus verre Makrobias.

De heidenen (zoo Porfynm by
JËufebius getuight) drukten de heilzame
kracht der Zon , Symbolijëh of zinrijk,

door Eskulaep uit. Zy hadden den zel-

ven een (lok in de hand gegcven,tot een

teken , dat de kranken , van den zelven,

Onderfteunt en opgerecht worden. Ook
waren om de zelve (tok (langen geflin-

gert , tot een teken der ziele in 't li-

chaem j dewijl dit dier boven andere
overvloedelijk veel geeft heeft, en de

zwakheit des lichaems uittrekt of afleir.

De eerde penning vertoont aen de

eene zijde een grooten (lang of draek,

meteen groot gekronkelt onderlijf, en

opftekende kop, en dit opfehrift op den

rant, HPAKAITOS KOI&N,
dat is , Heraklites van de Koënfers.

Byna een zelve gedaente van een

(lang word op de eene zijde van de twê-

Pp de
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Mor.

flaghte der Herakliders , dat zijn Her-

kules nakomelingen , gefprooten te

zijn : gelijk ook Herkules by hen ge-

dient en geëert werd. Hierom zietmen
doorgaens op deene zijde dezer pennin-
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de penningh vertoont , met zeker

Griekfch opfehrift, van een byzondc-

ren perzoon, en den naem.

Opdederdeleeftmen aen de eene zij-

de SilTHPOS K&I&N, datis,

Soters Koion , of des behouders der

Koënfers.

Een zelve opfehtift ftaet cp de eene

zijde van de vierde penning.

Op de vijfde ftaet op de eene zijde,

ATHSIA2KQI: datis, Agefias

der Koënfers.

Op de zeftc ftaet aen de eene zijde

2QTHP, of Soter, dat is, behouder:

en op da ndere zijde , K SI I Si.N , dat

is , van de Koënfers.

De zevende vertoont aen de verkee r-

de zijde eene harp , met een laurier-

krans rontom , en het gewonelijk op-

fehrift van den naem der eilanders : als

K Si 1 Si N , Koion , dat is , van de Koën-

fers.

De achtfte vertoont aen de rechte

zijde een gelauriert manshooft, en aen

de verkeerde zijde eene harp, met dit

opfehrift, API2TIAIOS K&I-
Si. N , dat is , i^irijlidios der Koënfers.

De negende, tiende,elfde en twaelfde

penningen, fchijnen, door de afbeelding

van een hooft van Herkules , met een

leeuwen huit daer om geflagcn , Ale-

xa.nd.er de Groote , of Kaffander , zoo
eenige willen , te verbeelden : want al-

dus word i^flexander , als een jeugh-

digh jongelingh verbeelt. Op de ande-

re zijde ftaet een kreeft of krabbe, met
den naem van de eilanders boven ieder,

en onder de naem van Archias, Aiete-

toy , Nikon , Bation. Onder elk woort

fchijnt Herkules knotfe te leggen.

Door de kreeft wort die kreeft uit-

gedrukt, die Heikules in 't been beer,

wanneer hy tegen hetgedroght#yd,M,

met zijne knotfe, ftreed.

De dertiende vertoont aen de eene

zijde het hooft van Herkules : en op de

andere zijde ook een kreeft: bovenden
naem der Eilanders , en onder dien van

ANASANAPOÏ, datis, van Ana-

xandrou , en tuffchen beide een knot-

fe. De Koënfers roemden uit den ge-

PENNINGEN
gen een hooft van Herkules » en eene
knotfe aen de andere zijde, afgebeeld.

De veertiende vertoont, aen d'eene

zijde, een zelve hooft van Herkules:

en op d'andere zijde de knotfe , met
dit opfehrift , K Si 1 Si N APA-
KSIN.
De vijftiende en zeftiende 'penning

vertonen , door een gelauwriert hooft,

EskuUep : met dit opfehrift , op de eene
zijde van de vijftiende : ITHMA-
NOS K SI IÜN , dat is , Itemanos

van de Koënfers.

Op d'andere zijde leeftmen NIKIAS,
datis, Tiicias. TQcias was , ten tijde

van Strabo, volgens zijn fchrijven, een

tieran der Koënfers.

Defgelijx ftaet, op de eene zijde van
de zeftiende, de naem van Nicias: en
op de andere zijde , ANTISANSN,
K&ÏQN.
De zeventiende vertoont aen d'eene

zijde de Goddin Juno met haer fcepter.

Aen d'andere fchijnen twee tenten op-

gerecht te zijn , totcieraetmiffchiender

Godin. Daer neffens zietmen KSISIN.
De achtiende vertoont aen de eene

zijde een gelauriert hooft van Eskula-

pius : en op d'andere zijde eene ze-

geftaetfie, door de Goddin Fitforiegc-

kroont. Onder ftaet K£2£2N.
De negentiende en twintighfte vcr-

toonen , of verbeelden, aen d'eene zij-

de, dooreen gelauwriert mans-hooft

,

Eskulapius : en aen de andere zijde een
wilt zwijn of wolf, ten teken van de
jaght-rijkheid des eilants.

De een en twintighfte vertoonen aen
d'eene zijde het hooft van Minerva y

en aen d'andere zijde ook een lopend
wilt zwijn of wolf.

De twee en twintighfte vertoont aen

de eene zijde een gekrolt mans ofvrou-
wen hooft, met eene bant daer om ge-

knoopt: en aen de andere zijde eenen

leeuw, met een werpfpiets op fchou-

der. Wat dit bcdieden wil , daer zou
men na moeten raden. Onder ftaet de

gewoonelijke naem der eilanders , als

K&I&N.
De drieën vier en twintighfte verto-

nen aen de zijde een rams of fchaeps-

hooft, en aen de andere zijde een tros

druiven, ten teken van de wynrijkheit

des eilants.

Kós of üT^wcrdeertijtsvandeael-

oude
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oude volken Karen , een fchaep ge-

noemt , welken naem Arna , eene

ftad in Beotie , voerde : vvaeröm ook

miffchien Kos het eilant genoemc

was: want de Karen hebben hetzelve

ook eertijts bezeten.

Op ieder zijde van de gemelde twede

penning zietmen een tros-druiven afge-

beelt, ten teken van de wijnrijkheit des

eilants. Tot bevefting dient de vijf en

twintighfte penning : want op de eene

zijde ftaet een kan , en op d'andere zijde

ook een tros-druiven afgebeelt.

Van het eilant Kos was d'arts Xenefori

geboortigh. Deze Xenefon fchijnt geen

flechte, maer een treffelijke arts geweeft

te zijn, dewijl Laertim hem, in het

leven van den Sobatifchen Xenefon
, ge-

denkt. Hy was uit den geflaghte van

EskuUp'ms gefproten , en arts van keizer

Klaudius , door wiens Weldaet of bede

namaels de Koenfers van alle fchattin-

gen ontflagen wierden , volgens fchrij-

ven van Tacitus.

D'Argivers , mèt de moeder van La-

tone, waren d'oudfte bewoonders des ei-

ants.

Op het eilant Kos was ook byouds
eene Afylum of vryburgh, ofvryplaet-

fe , als uit het volgende fchrijven van
Tacitus blijkt. In dat jaer gefchieden ook
gezantfchappen der Griekfche fteden

:

wa nt de Samiers verzoghten voor den
tempel vanj«w,en dcKoenfers,voot den
tempel vznEskulasp, beveftigingh van
het oud recht van vryburgh. De Sa-

miers fteunden op het bcfluy t der Nim-
fijktyoners : aen wien het voornaemtte

oordeel van alle zaken ftont : in welken
tijt deGrieken,na het ftichten der fteden

dootAJïe, de zeekuft bemagtighden.

Gene ongelijke aeloutheid was by de

Koers:en daer by quamen de verdienden

door de plaetfe : want de burgers had-

den de Romeinen in Eshdaeps tempel

gebraght , wanneerze, door bevel van
koning LMithridates>op alle eilanden en
fteden, ter neer gemackt werden.

Het eilant by ouds Kos , en anders

Nerope , Neropis,en daer na Nymphea, en

nu Langp oiStankou geheten,wert gezeit

van het eilant iQfyros , afgefcheurt te

zijn.

III. Trent. Penningen der eilanders

van Amorgoï.

DE eerfte penning der eilanders

van Amorgos vertoont, aen de eene

zijde, een hemelskloot.opeen drieftal

,

met dit opfchrift der eilanders ter zij-

de: als AMOPriNQN , dat is, van

de Amorgers , tot teken miffchien van

de ervarentheit en kennis der oude ei-

landers, in den loop des hemels.

Op de andere zijde ftaet een gelau-

riert jongmans-hoofit.

Defgelijx ftaet op de eene zijde van
de twede penning, van dezelve eilan-

ders, eenhemelskloot, met eenepafler

daer onder ; en deze letter A M. üat

Amorgers wil betekenen.

Penning der eilanders van Ifyros.

DE derde en eenige penning is van

de eilanders van Ikaros , die aen

deeenezijde Diana terjaght, metee-

nen hont voor haer , en een boge in de

linke ha nt, vertoont.

Op de andere zijde werdt een vrouw,

op eenen zittende ftier , in vollen loop

vertoont: en alhoewel door die vrou-

we Europa fchijnt uitgebéelt te Werden 5

zoo zou men dezelve evenwel voor
Diana Tauropolos , op Griekfch geby-

naemt , kunnen houden. Want op dit

eilant was een tempel van Diana , Tau~

ropolium geheten, volgens fchrijven van

Strabo.

Pp % Pen-
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Penningen der eilanders van Samos.

d,
- E eerfte penning , en vierde in de

pag-f 1
- „' L^P 1"11 » vertoont, op de ecne

zijde, de Goddin Juno , met ecne fluier,

achterop het hooft: en achter hacr

eenc fcepter : want aen Juno was het

eilant Samos heiligh, en by haer by-

zonder en boven mate bemint, dewijl

zy dacr op geboren was : hierom noemt
Dionys d''Alexandriner Samos y den ze-

tel van de PeUsgifche Juno. Aldus

fchrijftook Paufania* : De Samiers Wil-

len, dat de Goddin juno op hun eilant,

aen de riviere Imbrafus, ondereenen

kuifchboom , geboren zy ; die noch by mij-

nen tijt in den tempel van Juno groeide ,

en d'oudfle van alle bomen Was.

Op d'andere zijde zietmcnjiw^met

een nakend beclt , en boven een kintje.

Op den rant leeftmen 2AMIHN dat

is, van de Samiers.

De twedc penning vertoont aen de

eenc zijde een gelauriert bloot Junos

hooft: en op de andere zijde een pacuw :

want d'oudc Grieken hadden aen Juno

een paeuw tocgewijdtj dewijl men zcidt

de pauwen op Samos allereerft uitgc-

broeit , en van dacr na andere geweften
|

overgevoert zijn : wacrom de Sa-

miers op hun geit ook een paeuw deden

munten : als Athtneus en Julius Pol-

lux getuigen- Onder ftact 2AMI&N,
dat is, van de Samiers.

De derde vertoont aen de eenc zijde

God CMtrkuur nakend , met cen gclt-

beurs in de rechte hant, en met zijn Peta-

fus ofmuts op 't hooft, en zijn geflangdc

Caduceus, dat is, roede of ftaf in de hant :

want de Samiers eerden Merkuur Cha-

ridotos , dat is , weldadige, op Griekfch

gebynaemt. Ten tijde, wanneer zy

aendenzelvcn offerhande deden, was

eencn iegelijk gcoorloft , zonder
ftraffc, diefttal te plegen: dewijl de Sa-

miers , het Orakel gehoorzamende , van
het eilant Samos na Mykale, ecne plaetïè

op het vafte lant, in klein Afie, dacr te-

gen over gelegen, verhuift waren, en tien

jaren by den roof geleeft haddcn.Na ver-

loop van dien tijt,cn het overwinnen der

vijanden , namen zy hun vaderlant weer
in bezit , als Plutarchus verhaelt.

Op den rant ftaen deze letteren,

EniATCANAPOT IEPE, dat

is , onder den Pricfter Ly fander : of
wanneer Lyfander Prieftcr was: want in

demeefte oude ftcdenvan Griekenlant

wiert de tijt bediet ofgerekent , met het

bydoen , aen de algemene ofbyzonde-
rc gedenktekenen, en verbonden, van
den naem des priefters , beneffens het

bydoen van het jaer huns priefterdoms.

Op d'andere zijde zictmen een oud en
ruigh manshoofr, met dit opfehrifr,

AHxMOC CAMEI&N dat is, Het
volk der Samiers. Waer uit blijkt , dat

het volk der Samiers, miffchien,tcr cerc

van den eencn of anderen voorftandcr

van hunne vryheit , die penning doen
flacn heeft. Of'topfchrift ziet hier op }

dewijl de Samiers , volgens verhael van
Suidas , van Ariflophanes als met teke-

nen gebrantmerkt wierden: want de Sa-

miers , door de tierannen uitgeput zijn-

de , hadden, om de fchaersheit van bur-

gers, den knechten het recht der ftad,

voor vijfflaters , verkocht : als Ariftote-

/mnzijnrcpublijkvandc Samiers ver-

haelt.

Of deze penning fchijnt hier op te

flaen> dewijl de Samiers allereerft de

letteren uitgevonden hadden , die zy

namaels aen de andere Grieken mee-
deelden : waerom de Samiers een gelet-

tert volk genoemt wiert: als Hefychius'

in de volgende woorden gedenkt.

Men verhaelt ook een andere reden

:

waer om men de Samiers een gelet-

tert volk genoemt beeft ; dewijl de

Sameers de geleertfle der Grieken ge-

weeft zijn , en aldereerfl het gebruik van

vier en twintig, diezy de andere Grie-

ken meedelen , uitgevonden hebben.

De
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De Penningen der eilanders van Chios.

Ziet 't

cilant

AL de penningen van de Chiers , of

eilanders van Chios , vertonen ,

aen de ecne zijde een zeker wanfehep-

fel of wanftaltigh gedroght, Sphynx

by d'ouden genaemt : het welk met

recht te verwonderen is:de\vijl het zelve

gedroght, zoo men de fabulen der ou-

den geloven magh , ten tijde van koning

Edipus , in de lantftrekc van de ftad

Theben , aen den bergh Sphingius , zich

onthield , en de voorbygangers , met

het voordellen van onoploflelijke raed-

felen, plaegde 5 want die deze raedfelen

niet konden oploffen , wierden door

het zelve gedroght verflonden.

De eerfte penning van chios ver-

toont aen d'eene zijde een Sphynx , met
een fchuyns gefteltvatof kruike, on*

der zijne rechter pqot , welke Diota by

de oude Grieken genaemt wert. Boven
ftaet XI£2N : dat is, van de Chiers.

De kruike Diota fchijnt te bedieden ,

dat aldaer eertijds de befte aerde vaten

gemaekt, of de befte wijnen, in de krui-

ken ~Dwten, bewaert wierden : alsook

uit het fchryven van Horatius , in zijn

eerfte boek van 't elfde lierdigt , duide-

lijk blijkt.

Op de andere zijde ftaen tweeknot-

fen van Herkules , kruiüings over mal-

kandcren ,afgebeelt, meteen druif-tros

onder de zelve.

Verlcheide andere penningen ver-

toonen ook aen d'eene zijde een druif-

tros, met een kan: of een druif-tros,

met een wijngaerts-rank omgeven : of

eene druif-tros , met een Sphinx aen

d'eenczijde, tot een onfeilbaer bewijs

en tuighteken van de wijnrijkheit des

cüants: gelijk het ook daer vooron-

der de ouden beroemt was : en inzon-

derheit zekere lantftrekc K^Araifias , die

den beften wijn van ganfeh Griekenlant

voortbragt.

De derde en vierde penning hebben op

den rant , rontom den Sphynx , deze

woorden. A CCAPIA TPIA, tot

een merkteken van den prijs , of waer-

dedesgelts.

Dekoren-airen, op d'eene zijde van
de achtfteen negende penning, bediet

degraenrijkheit des eilants.

De Sphinx was een drieitallig of dric-

vormig wanfehepfel: als een vogel,

maegt en leeu: te weten , het was een

vogel van wieken of flagveeren , een

leeu of wilt gedierte van voeten , en een

maeght van aengezigt en hooft , naer

uitwijzing van de nevensgaende afbeel-

dingen.

Al de geenen , zoo Elianas getuight

,

die in de konft doende waren, ichilde-

ren en verzierdende Sphinges gewiekt

of gevleugeltuit.

Plinitu daer en tegen rept niet een

woort van de vleugelen of wieken der

Sphingen , maer fchrijft, dat Ethiopis

Sphingen voortbrengt, met donker

bruin hair , en dobbele mammen op de

borft.

Andere fchijnen de Sphingen niet

voor verzierdegedroghren ; maer voor

beeften gehouden , en onder d'apen ge-

rekent te hebben: want aldus fchrijft

Solinus: onder de apen gorden ook de

Sphingen gerekent , &ijn ruigh van lang

hair, met uitflekende en diepe mammen ;

en leerziem tot vergetenis der Tviltheit.

Maer de eigentlijkegeftalte en rechte

gefchapentheit der Sphingen , zoo als

de oude Grieken die afbeelden , of ver-

zierden , kunnen uit d'afbeelding der

nevensgaende penningen genoechzaem
befpeurt worden.

Èenigen willen, dat de afbeelding

van de Sphynx , door de Chiers of eilan-

ders van Chios , als tot een zinteken van

ftrijtbaeren kloekmoedigheit, en van

fpitsvondigheit en fchranderheit , op
hunne penningen of geit gebruikt zy

:

I

gelijk by d'ouden,volgens Plutarchus en

Klemens, d'afbeelding vaneen Sphinx

indien zin geduit wert: want de oude

eilanders van Chios waren , in oude tij-

den, machtigh ter zee, en fchrander

en kloek van vernuft, als Thucydides ,

Diodoor , Strabo en andere getuigen.

Ook wort Chios by Stepkanus het edel-

fte van alle Echeefche eilanden ge-

noemt.

Of men zou ook niet onge-

rijmt konnen zeggen , dat de Sphynx ,

als tot een zinrijk-teken, van zekere

raetfelachtige , en met orakelen en

algemenen ingewikkelde wijsheit , door

de chiers fchï'int gebruikt te zijn. Want
Pp 3 voor-
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hier in hadden hun d'Egyptenaers tot

voorgangers geftrekt, die hierom ten

dien einde de beelden der Sphingen voor

de tempels (telden ; dewijl de lere , no-

pende Gode, twijfïèlachtigh en duifter

is : maar ook was die maniere, by
andere fteden van Griekenlant , in

Afie , ingevoert en onderhouden. Hoe-
wel de Sphynx , by de Egyptenaren, van

eene andere geftalte was , en uitgebeelt

wierr, te weten, het hooft, meteen
kleet bedekt, en zonder vleugels of

wieken : zoodanig men die op oude
marmer-Hukken dikwils afgcbeelt vint.

Hierop fchijnt ook te flaan, dat men
op verfcheiden aeloude penningen

,

aen de eene zijde eene Sibylla , en op de

andere zijde een Sphynx ziet afgebeclt.

Ook ftrekt niet weinigh , tot beveili-

ging van dit gevoelen,dat Sokrates (vol-

gens fchrijven van zekeren ouden uit-

legger van den Poëet Euripides,) de

Thebaenfche Sphynx vooreen ingebo-

rene vvichelaerfter , dieduiftere, en

zwaer verftaenbare orakulen uitte,

hield.

Ook wiert Spkinx , volgens Bcchart ,

by de Bokoters Phika , of , volgens

Hefychius , Bika genoemt : het welk

Boctart van het Fenicifch woort Picea

ofPhicea fmeet: waar door by de Fe-

niciers een fpitsvondige en fchrandere

vrouwe verftacn weit , die , door onop-

loflelijke raetfelen , en diepfinnigc vra-

gen en voordellen, de verftandenen

vernuften der luiden van haren tijt toet-

fle en oeffende.

Voegh hier by eene beruchte ver-

handeling, (gemaekt door zekeren Pro-

d/'/vitf,leerling van Eskulaep , en geboor-

tigh van 't eilant Chios , volgens Suidas)

van de deught enondeugt, onder be-

wimpeling van fabelen en allegorien :

welke Klemens uitdrukkelijk , onder de

exempelen van raetfelen en allegorien

,

rekent : door welke Grieken en Barba-

ren, de wacrheit, in de H. Schrift be-

grepen , dikwils ten toone geftelt heb-

ben, volgens verklaring van den zelven

Klemens.

Dit zelve gevoelen , dat de Sphinx

voor een merkteken van raetfclachtige,

en met orakelen en allegorien bewim-
pelde wijshout hout , fchijntook hier

door niet weinigh beveftigt,en geftijft te

worden , dewijl dat eilant inzonderheit

PENNINGEN
zich op de geboorte van den waren va-

der (verfta Homser) van alle fabelen en
allegorien, beroemt hebbe: waerom
men ook op het geit van die ftaddesei-

lants , aen de eene zijde een Sphynx , en
aen de andere zijde, de afbeelding van
Homeer vindgeflagen te zijn : gelijk nu
noch zoodanige penningen gezien

worden , en voorhanden zijn.

Eenige hebben by gifling gemeent,
dat hierom een Sphynx op het geit ofop
de penningen der Chiers gemunt ware,
als een byzonder merk, dat door hen /
op die tonnen of vaten gedrukt, of
geéykt was , in de welke , by geval , de.

Mareotifche wijn,uit Mgypten gebraghr,

ingeflagen wiert, en dat tot onderfcheit,

huns bedunkens, van de wijnen , van de

welke anders het zelve eilant vrucht-

baer was. Quanfuis als of dit ejlant

niet met een vollen oogft van den trefre-

lijkften wijn bel'chonken en verheer-

lijkt geweeftwas; zulx het zelve zou,

van uithcemfche
, ja Egyptifche wij-

nen , aen dergelijke gedenkteken ,

betocmtheit en

belchaert heb-

alsgclten penningen,

vermaertheit moeten
ben.

Want behalve ontallijke oude fchrij-

vers, geven de aerde kruiken, met
wijntroffen, beneffensde Sphyngen,op
de penningen geflagen , de wijnrijkheit

des eilants genoechzaem te kennen.

Ook geven zekere drinkgenooten

,

by Atheneus , aen den Chienfer , of

,

en om beter te zeggen , aen den Arvi-

fchen of Aruifchen wijn , die op zeke-

re lantftreke ofoort des eilants, Arui-

fia ofArvifia, viel,boven alle andere A-
fiatifche wijnen , den prijs.

Galemis zekerlijk rekent onder die

wijnen , die , eer , na den aen-

was der roomfche mogentheyt , de Fa-

lernifche wijn beroemt was, voor de

treffelijkfte wijn gehouden werden,
drie Afiatifche wijnen , als de Chiolche

of Arvifche , Lesbifchc en Tmolifche

wijnen: Jahy voegt'erby, dat de Ar-

vifche wijn zoo verre den wijn, die

doorgaans in de kroegen te koop was,

overtreft : als de Falernifche wijn den

Egyptifchen wijn overtreft.

Waer uit dan te befluitcn is, dat de

Egyptifche Mareotifche wijn , die uit-

ftekentheitofovertrerfelijkheit, boven

andere wijnen , niet gehad hebbe, dat

de
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de chiers om den zeiven reeds zouden
hebben behoeve verlegen te zijn , als die

den beften wijn , die op hun eilant viel,

zelfs hadden. De Chiers gebruikten

ook , op hun vaderlantfch geit of pen- ^
ningen , de afbeelding der Harpyen, die ?i^ t^

door Kalaïs en Zetes, zoonen van Soreas

en Orthyja , verjaegt wierden.

Penningen der eilanders van Lesbos,

DE eerfte penning der eilanders

van Lesbos, en zeventiende in de

prent, vertoont twee vrouws-perzoncn:

de eene is nakend , zittende in de fchoot

ofop de knien van eene andere, die ook
voor nakend is , en flechts een klcet om
het achter lijf geflagen heeft , waer door
Sappho uitgebeelt wort : want Sappho

vervolghde eertijts jonge meiskens , en

beminde de zelve , gelijk ook jonge

knechtskenSjOnbefchaemdelijk. Waer-
om zy van de Latijnen Tribas , dat is

,

Vryffter, genoemtwert.

Hier op flaet het geen Ovidius zeid

:

Wat heeft de Lesbifche Sappho geleert

,

ds meiskens te beminnen ?

Op den rant leeftmen AESBOT,
dat is, van Lesbos.

Menzeidt, dat inzonderheit drie

haer makftersen vriendinnen geweeft

waren, met de welke zy eene vuile ge-

woonte pleeghde : als Telefppa, Mega-

z,a, en Atthis. Hierom wert zyook

van de Latijnfche Poëten Mafcula Sap-

pho, dat is, mannelijke Sappho genocmt

:

hoewel andere willen, dat die bynaem

haer, om haer mannelijk gemoet,dewijl

zy haer van de klip Leukadia , in zee van

boven neer geftorthad, zou gegeven

zijn.

Op de andere zijde zietmen j in het

midden , vier vierkanten , wat die be-

dieden, is bezwarelijk te zeggen.

De tvvede,ofachtiende in de prent,ver-

toont aen de eene zijde, een vrouws-

perzoon en pfalterfpeelfter,met een harp

in de hant , met dit opfehrift : 2 A tl -

$& AESBIS, dat is, Lesbifche Sappho,

Op de andere zijde word ook een cier-

lijk vrouwen hooft , tot aen de fchoudc-

ren, vertoont, beide ter gedaghtenis van

Sappho : want de Mytileners deden het

beelt van Sappho op hun geltflaen,

volgens fchrijven van ]nlim Pollux.

Sap-
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Ssppho was een vermaerde Griekfche I Lesbos , en wert hierom de Lcsbifcbc

Foëterfie, engeboortigh van het eilant ' Sappho genocmt.

Penningen der ftedelingen van 't eilant

tïMpilene , Lejbos en Erejjns.

Ziet

de kleine

inge-

drukte

prent

op pag-

3<>3.

O P de ecne zijde der

van de Mytileners ,

penningh

of ftede-

lingen van Mytilcne, wort een gclau-

riert hooft van ApMo vertoont : want

buiten de ftad ftont een vermaerde tem-

pel van Apollo Mdoeis. Gelijk ook
het feeft van Afollo Maloels , volgens

fchrijven van Thucydides , buiten de

ftad, met groten toeloop van volk ge-

viert wierr.

Op de andere zijde ftaeteen lier of

harp , met dit opfehrift , MÏT1AH-
NH2, denaemder ftad.

D cerfte penning der ftad Erejfus heeft

aan de eene zijde, in her midden een

kruik, kelk ofkan, mettvveeooren,

en rontomeen krans van koorn-airen

,

ten teken van de vruchtbaerheit van

wijn en koren: met dit oplchrifc £PE-

21 : dat is , van de Ercficrs.

Op de cenc zijde van de tweede pen-

ning wort een dolfijn, in het midden
van een koren-airen krans, vertoont,

tot teken van de zee-maght der ftad.

Op de derde ziet men aen de eene zij-

de , een knotfc van Herkules , die door
ftedelingen geëert wierr.

Al de penningen van de Ere(ïers 9

of ftedelingen der ftad £r<?/«J,vcrtoonen

aen d'eene zyde een krans van koren-

airen: endemeefte aen d'anderc zyde

het hooft van Ceres , met een krans van

koren-airen omgeven : als de twede,

derde, vierdeen vyfde, tor teken van
de vruchtbaerheit des eilants , in het

voortbrengen vankoorn.

De zefte en zevende vertoonen , op
d'eene zijde, een gelauricrt hooft van
het opfehrift , E P E % I.

Penningen der eilanders van Tenedos.

en

inde

prent

e 19. /~\ P de eene zijde van de twee pen-
te». V-/ njngenvan

'

tejjant 7vW(f^e/ j wort

«en tweefnijdige of tweehouwige byl

vertoont : wacr van breder vcrkla-

ringhoppag. 101., in de befchrijvingh

van het eilant Tenedos te lezen is.

Op d ?cene zijde van de eerfte pen-

ningh , onder aen de fteel van de byl

,

zietmentwee muizen: desgelijks cenc

muis op de eene zijde van de tweede

penningh onder een mans-hooft met

ftralcn , uitbeeldende Apollo , te weten,

apollo van Smyntheus of Smynüfchen

Apollo , die op het eilant Tenedos eenen

tempel had. Op d'anderc zijde van de

cerfte penningh worden twee vrouwen
hoofden , ook van achteren, tegen mal-

kanderen aen , op een zeiven hals af-

gebeclr. Men vind ook op d'eene zijde

van zekere penningh der eilanders van

Tenedos , een ander flag van eene byl af-

gebeek: en op d'andere zijde rwce hoof-

den , op een zelven hals , van achteren

tegen clkanderen aen: het een van een

gebaert mans , en het ander van een

jeugdigh vrouwen hooft : welke afbeel-

ding van man en vrouw cigentlijker op

zekeren voorval van overfpel flaet : naec

uitwijzingn van de nevens gaende af-

beeldingh , afgefchetft uit zekere zil-

vere penningh , onlanghs uit Konftan-
tinopolen overgezonden , aen den wel-

edelen en groor-achtbaren Heer , de

Heer Nikolaes Witfen , raed en oud
Burgermeeftcr der Stad Amfterdam

,

voorhene gedeputeerde ter vergadering

van hare Ho: Mo: de Heeren Staten Gc-
nerael , en nu, gelijk meermalen te vo-
ren , gecommirteerde raed van hacr

Ed: Groot: Mog: de Heeren Staten van
Hollant en Weftvrieflant.

D'afbeclding van deze laetfte pen-

ningh , wort in de ingedrukte prent,

op pag. 3 03 . vertoont, en is de achtfte.

Een Tcnedifche byl was ook, onder

deze oude eilanders , tot een fpreek- riuf-

woort ontftaen : het welk , by dezen

voorval zou gefchict zijn.

Men zcid dat Cyknttf , een zoon van
Heftuin geweeft zy, en van Kolom, (een

ftad van Trots tegen over het eilant Ly~

kofrys gelegen) als koning geregcert

hebbe. Cyknus had cenc dochter met

name HemithetyCn eenen zoon Tenes of

Tentfes ,



Tennis uit Prokliay
dochtcr: van Klytius.

Na de dood van Proklia trouwde

Cyknus een andere vrouw Filonomene,

dochter van Kraugafits. Wa nneer deze

füonnmenc op haren ftief-zoon, Tennes,

verheft was , maer hem niet tot haren

wille kon krygen , bctighte zy hem val-

fchelijk by haren man , als fax. Tennes

valfche betigting,en deed Ternes met de

zufter in een kift fluiten en in zee fmy-

ten. Maer de kinderen quamen beide

behouden aen het eilant Leukofrys.

Tennes kreegh de heerfchappy over 't

eilant, dat namaels na hem Tenedos

genaemt wert.

Maer wanneer t'eener tijde het

bedrogh aen den dagh quam , voer

Cyknus na den zoon over , om zich

te verweren , en zijn onfchult te be-

kennen , en vergiffenis van zijnen mik

daet te verzoeken.
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Te Delfos had Periklytus , zoon van
Eutymichus , een Teneder , een byl tot

eene wygifre opgeoffert , uit voorval

van een oude fabel of berucht verhael.

Door het ftralend manshooft , op de

tweede penning, wort Apollo Sminthetts,

of de Sminthtr gebynaemt , uitgebeelt

:

want op Tenedos ftont een tempel van

haer tegen haren wil zogt te bekennen jden Smintifchen Apollo , dien ook Ho-
"

en verkrachten. Cyknus geloofde hare meer in 'r begin van zijn Ilias gedenkt.

Apollo wert Sminthetts bygenaemt na
de muizen » die by d'Eolers en Trojanen

Smintbes geheten werden : de oorza-

ke van deze bynaemingverhaelt Elia-

nus aldus : Wanneer een groote meenig-

te van muizen het gezaei der Eolers

en Trojanen vernielde , en het onryp

geTvasfchon , hadden zy daer over aen het

orakel gezonden , en kregen ten atitmoort,

dat zy aen den Smintifchen Apollo mo-

ften offerbande doen. Als zy dat gedaen

hadden, Tvaren zy van dien ramp enfebade '

'1 der muizen ontjlagen.

Na dat Cyknus aen het eilant gekoo- ! Dewijl nu Tenedos , onder de Eoli-

men was , en het fchip aen een (teen \fche fteden by d
1

ouden gerekent , en

ofboom, by een touw, vaft gemaekt

had , hieuw Tennesjn arren moede, het

touw met eene byl af. Hier uit wert

op de genen, die iet halfterrigh logenen,

tot een fpreekwoort geduit , dat die ge-

zeitwert, met eene Tenedifche byl , het

zelve afgehouwen te hebben.

Men zeid Tennes zelf , in het be-

fchetmen van zijn eilant , door Achïl-

les gcdoot zy. Waer over, zeid Die-

door , de Teneders een wet invoer-

den : waer door het ongeoorloft was

ïn den tempel van hunnen ftichter
,

den naem van Achilles te noemen.

aldaer , gelijk in vele fteden van Eolis }

de Smintifche Apollo geëert wierr :

zoo heeft die ook een bygevoeghde
muis : gelijk al d'andere beelden van
den Smintifchen ^yfpo/lo hadden.

Waefom ook op d'eerfte en twee-
de penning van Tenedos muizen gezien

werden t ter gedagtenis van den Smin-
tifchen Apollo.

De Teneders hebben zich, by verloop
van tijt , uit hunne onmagt , onder de
Alexandnners , die zich op het vaft

lant onthielden , begeven.

Penningen der eilanders van Lemnos.

DE twee eerfte penningen vertoo-

nen aen d'eene zijde Vulkaens

hooft , met fmits - gereetfehappen of

werktuigen.

D'eerfte , ofeen-én -twintighfte in de

rang , vertoont aen de eene zijde een

aenbeelt , met een blixem en fmits ha-

mer : want Vulkaen wort gezeit den

blixem voor Jupyn te fmeden * als Vir-

gilius gedenkt.

Ook wort gezeit, dat Vulkaen, be-

halve Minerva en Jupyn, het werpen des

blixems zou in bezit hebben. Def-
gelijx wort Vulkaen by de poëten ge-

zeit, zijn fmits winkel , te gelijk met de
Cijklopen , zijne dienaers , op het ei-

lant Lemnos gehad te hebben. Hetop-
fchriftis, AEMNI&N , datis, van
de Lemmers.

Op d'andere zijde ziermen een fmits

tang , met Vulkaens hooft en murs
daer op : want Vulkaen wiert , volgens

Arnobius , met een muts op 't hooft , en
een hamer, afgebeelt.

f) 1 Dei-
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' en 11

inde

pient.

Stat.

lib. 5-.

Dcfgelijx zietmen , op d'eene zijde

van de tvveede penning, *Vulkaens hooft

'met een muts , doch zonder rangh:

maer op d andere zijde een fmits-tang

en hamer , met het opfehrift AEM-
N I £1 N , dat is , van de Lemmers.

Op de drie en twintighfte penningh

ftaet op d'eene zyde ookFitlkaevs hooft,

met een hamer , en het gewoonelijk

opfehrift der eilanders.

Op d'andere zyde zietmen het hooft

van MinervA , dewyl Minerva ook
op dit eilant geëert en gedient wiert

:

want aldaer was een wout van Miner-

waer in de vrouwen eenVA eetge-

fpan,over het dooden van hare man-

nen, oprechte».

Ook fchryven zeer vele M'merv*
en Fulkaen de kunften toe : te weten Phornut

Minerva , dewyl die , door kloekhcit

van vernuft , fchijnt de kunften uitge-

vonden te hebben : maevFulkaen , de-

wyl zeer veelc kunften, door arbeit en
kracht des vuurs, uitgewerkt worden.

Aldus zeid Plutarchus in zijn boekje,

daer hy handelt of het vuur of water

dienftiger zy, dat het vuur alle kunften

uitgevondenen behouden hebbc.

Op d'eene zyde van de vier en twin-

tigfte penningh wort een dubbelt vrou-
wen hooft , met twee aenzigten, ver-

toont: en op de andere zyde het hooft

van LMinerva.

Penningen der eilanders van Thafos.

ziet ff\V d'eene zyde van de eerffe pen-
«g.117 v-'ningh van Thafos , en de vyf en

twintigftc in rang, wort een Hsrkules,

metdenboogh fchietende , vertoont,

en met een leeuwen huitom 't hooft: en

op de andere zyde zijn hooft met

vyl of klimop.loofbekranft; want de-

wijl de ThA/iers Femciers van afkomft

en oirfprong waren , zoo hebben zy

ook dier God , de Fenicifche'Herku-

les', geëert, die vele eeuwen ouder, als

Thebaenfche Herkules , was. Ook ge-

tuigt Herodoot , in zijn tweede bock

,

dat de tempel van Herkules , die op

Thafus was , vyf leef- eeuwen , (dat

zijn hondert en vyftig jaren
,

) ouder

geweeft zy , eer Herkules , zoon van

K_sfmf}'trion, geboren was. Ook had hy

te Tyrus , een ftad in Fenicie , een an-

deren tempel van Herkules , gebynaemt

de Thafier , gezien. Zoo PAttftmat

fchryft, was een en dezelve Herkules,

die op Thafus , en in Tyrus geëert werd.

Ter zyde leeftmen het opfehrift van

A 2 1 £t N , dat is , van de Thafiers.

De zes en twintighfte vertoont aen

d'eene zijde het hooft van Diana , met
boge en pyl-koker achter op den rug,

dewijl die miffchien aldaer in 't by-

zonder geëert wiert.

Ook was , volgens fchry ven van den

aelouden Griekfchen arts Hippokrates,

een tempel van Diana , op Thafos.

Op d'andere zijde ftaet een Herku-

les , met den boogh fchietende , en het

opfehrift van © A 2 I il N , dat is, van
de ThAjters.

Op d'eene zijde van de zeven en

twintigfte wordende knotte , boge en

pyl-koker van Herkules , vcttoont.

Op d'andere zijde ftaet het hooft

van Herkules , met een leeuwen huit.

Het opfehrift is , © A 2 1 il N , dat is,

van de TbAJicrs.

Op d'eene zijde van de acht en twin-

tighfte ftaet het hooft van Bacchus,

bekranft met een wijnrank, tot een te-

ken van de wijnrijkhcit des eilants.

Op d'andere zijde ftaet Herkules,

leunende met de rechte hant op zijne

knotfe, en met zijne leeuwen huit onder

den linkerarm. Ter weder zijde leeft-

men HPAKAEOT2 20THP02.
dat is , Herkules de verloffer of behou-

der , onder ©AS1&N.
Op d'eene zijde van de negen en twin-

tigfte wort een kan of kruike vertoont:

met het opfehrift van ©AS I&N.
Op d'andere , of rechte zijde , ftaet

een Herkules , met zijne eene knie op
d'aerdc gebogen , en met eene kruik of

kan in de rechte hant. De kruik, ofkan,

beduid miffchien de wijnrijkhcit des ei-

lants. Onder ftaet ©ASljdatis.T^y/w.

Pen-
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Ziet

PaS-
123.

Penningen der eilanders van Tarot.

DE vijf volgende en laetfte pennin-

gen der eilanders van Paros ver-

toonen eik , aen d'eene zijde , het hooft

van UWedifft, met kronkelende (lan-

gen cmringht : op een zelve wijze,

als op eenige penningen der eilanders

van Rhodus. Daer by leclmen het

opfehrift van nAP.- of riAP i & N,
dat is, van de Pariers. Üp d'andere

zijde wort een os of ftier vertoont , Bifon

by d'ouden , en by de Hooghduitfche

Yifent genaenu : dien eenige voor een

wilden ftier houden.

Doch uit wat reden de eilanders

van Paroi het hooft van Medufa op
hunne penningen hebben doen mun-
ten , zou men niet befcheidentlijk kun-

nen zeggen : maer veel meer en met
meerder recht, h iddenVde ei landers van

Seriphus het hooft vatr Medufa op hun
penningen mó^en Qaen , ter gedachte-

nis van Pe»'feus 9
die, met het vertoonen

des hoofts van Medufa , die eilanders

in fteen deed veranderen.

Op d'eene zijde van dehetfteen vier

en dertignfte penning, Uaeteengelau-

riert hooft: met her opfehrift I1API,

dat is , van de Pariers,

IV. Trein. Penningen der

van Andros.

i^rs

Ziet

Pag-
I3+-

T\ 'Eerfte penningh is van d' An-
-—' drierSi of van d 'eilanders van An-
dros.

Op d'eene zijde zietmen Palias gc-

wapent , met een fchilt in de linker

arm , en een piek op de fchouder

.

met ecne nachtuil onder hare voeten :

met dit opfehrift, ANAP £2 NT, dat

is, van d'Andriers : tot een teken, dat

het eilant Andros altijt aen de heer-

fchappy der Atheners onderworpen zy

geweeft , volgens fchryven van Thucydi-

des: gelijk ook deze eilanders altijt d'A-

theners in velt-togten verzelfchapten.

Aen d'andere zijde zietmen eenen ftier

aen een altaer , met een brandend vier

daer op, ftaen , ter gedaghtenis van

Minerva Tau obolus , dat is , StierTeerp-

fter : die op het eilant Andros geëert

wiert, als Suidas aldus verhaelt . Ook

Tvert tvïinerva Taurobolus op Andros

geëert: Tvant Anthropius (of Anius,^

zevende aen dAtriders eenn ftiei , be-

val ter plaetfe , daer die uit het fchip

z,ou opjefprongen z,ijn
y een tempel Mi-

nerva ter eere te Jiighten : en als dan

zouden z,y een vjorfpoedige fchip-v&ert

hebben. Veftier nufpronr op Andros uit.

Onder den ftier leeft men flOAT-
KPATHS, dat is, Poljkrates.

Penningen der eilanders van Eubea,

DU fhQgroponte.

Ziet

Pa£-

*0 Y na ai de penningen van 't eilant

•*-* Eubea, als hier de tweede, derde,

vierde en vijfde, hebben op d'eene zijde

eenoflen-hooft gemunt : rniflfchien ter

gedagtenis van Io , die, in een os of koe

verandert , Epaphus op Eubea baerde.

Of dewijl d 'eilanders aldus de naem
der ftad Eubea bedieden wilden , als die

na een os , Bous op Griekfch gcheeten

,

zou genoemt zijn.

De zefte penning is van de ftedclin-

gen van Edepfns. Op d'eene zijde ftaet

een kreeft afgebeeld , met den naem der

ftedelingen , AIAH^TinN , dat

is, van d'Edepfiers.

Op d'andere zijde wort een vifch

afgebeelt, tot een teken van de vilch-

rijkheit der lant-ftreke: of dewijl d'in-

woonders zich met de viffchery erneer-

den. Onder en boven de vifch leeft

men dit opfehrift : AINflKPA-
JTHS ARXIWÜNOS, dat is,

D'unkrates Archiphronos.

\ De zevende penningh is van de fte-

£l_q 1 delin-
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delingen van Karyftos. Op d'ecnc zij-

de Üaet cen haen ,mec het opfehriftder

ftedelingen , KAPïSriü, dat

is, Karyfliers. Op d'andere zijde zier

men het hoof? yznMerkuur , met zijn

petafus ofhoet, afgebeelt: tot een te-

ken van de wakkerheit en genegent-

heit der inwoonders tot geleertheit.

• De achtfle penning is van de ftedelin-

gen van Cerintlus,cn heeft op d'eene zij-

de een Apollo met een harp , zittende op

een voetftal , met den naem der ftede-

lingh, KHPIN0AN, dat is , van

de Cerinthers.

Op d'andere zijde ftact een gelau-

riert manshooft zonder naem , dien ter

eerc , de ftedelingen deze penningh mif-

fchien gcflagen hebben.

De negende , tiende en elfde pen-

ningh zijn van d'inwoonders der ihd
Ifiiea , ais blijkt uit het volgende od-

fchrift : ISTIAlEflN , dat is,

van de Ijlienfers. In het midden ftacc

cen vrouws perfoon afgebeelt , zitten-

de op een voorfteven van een fchip

,

met een uitgefpannc zeil voor haer ,

uitbeeldende de Fortuin.

De twaelfde penningh fchijnt ook
van d'inwoonders van Ijliea te zijn , als

blijkt uit deze letteren , 12T1 , dat

is , van d'Ijlienfers , op d'eene zijde ge-

munt. Dacr boven wort cen os uirgc-

beelt , met twee druif-troffen boven
den zelvcn : en met een voor het hooff,

miffchien ten teken van dewynrijkheit

des eilants : hoewel die eigenrlijkcr op
het cihnt Naxos flaen.

Penningen der eilanders van 3\(axor.

T~\ E dertiende en veertiende penning

pag. M*r zijn van d'eilanders van Naxcs. Op
•>ƒ d'eene zijde van de dertiende, zietmen

een jeugdigh gelauriert mans-hooft,mei

dit opfehrift : NA3I&N , dat is,

van de Naxiers.

Op d'andere zijde wort een mans-

perzoon verheelt , zittende met zijn

linke knie onder het lyf geQagen. Hy
houd eene keikof kroes in de rechte,

en een fteel van bloemen in de lin-

ke hant , met een tros-druiven , aen

een wyngaert-rank, ter zijde : ten teken

van de wynnjkheit des eilants van Na-

xcs: daer neftens ftaet een Hermes of

paelfteen. Dezelve afbeelding zietmen

op d'eene zijde van de veertiende pen-

ningh : maer op d'andere zijde wort

een ruig gebaerr, en gehairt mans-hooft

vertoont.

Eenigen willen, door het ruig gebaert

mans-hooft, den gebaerden Bacchus uit-

gebeelt hebben, die byd ouden geëert

wicrt,als Diodoor verhaclt. Aldus fchrijft

ook Paufanias. Degebaerde Bacchus kit

in het hol te flapen, en hout een goudc

kroes , en is met eene lange rok, tot op

dcuoeten^gtklect: rentom hem Jlaen T»ijn-

Jiokken , ooft en granaet- appelen. W&nt
Bacchus (zeid Makrobius) Teiert , als

een kint en jongelingh , en ook gebaert s

als een oud man , afgebeelt.

Andere willen deze afbceldingh op nc

Herkules den dronkaert duiden.

Ook beveftigden d'oude inwoon-
ders van Njtxos , dat Bacchus by hen
geboren zy : want Jupyn , om Juno
te verfchalkcn , had het kint Bacchus

,

op het eilant Naxos geboren , aen de

Nymfen Filia , Kironis en Klets ter

opvoedingh bevolen. Hierom was
ook dit eilant boven andere van Bac-

chus bemint , en wiert van eenigc , t' zij-

ner eere, Dionyfias genoemt : want Bac-

chus wert op Griekfch Dionyfim gehe-

ten. Waerom vader Liber , dat is
,

Bacchus , aldus by Ovidius ipreekt : Kee-

re uive koers , zeid Liber , na Naxos

,

dat is my tot een huis , en het zal u

tot een heibergh zijn.

Penningen der eilanders van Seripbus.

T*\ E vijftiende , zeftiende, zeventien-

eilauc
"^"^de en achtiende,zijn van d'eilanders

S;rifhu5.van Seriphus , die elk op d'eene zijde

een Chimera , als een leeuw met een

hert uit den rug fchietende , en met een

(langen hooft aen het eind der fteert,ver-

toont. Op d'andere zijde zietmen eenen

arent uitgebeelt: uit wat reden d'oude

eilan-
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eilanders deze afbeeldingen op hun pen-

ningen deden flaen is onzeker:doch men
zon kunnen zeggen , dat de oude ei-

landers van Seriphos eene Kolonye en

Koloniers , of volk-plantingen der Ko-

rinthers waren, en hierom ook , na

den voorgangh der Korinthers , ook

op hunne penningen of geit eene Chime-

ra deden flaen : gelijk zulx by d'oude

Grieken veel in gebruik was. Onder

aen leeftmen den naem der oude ei-

landers aldus: % ERI^lflN, dat

is, vzn&zSeriphiers.

De achtiende en negentiende pen-

eiLmdcrsj-jjngh zijn van de eilanders van Siphnos,

phaol" als blijkt uit dit opfehrift van d'achtien-

Penrinv

sjen det

dc: 21$NOT, dat is, van Siphnos,

op d'eene zijde , en uit het opfehrift van

de negentiende , als : X I $ N I £iN ,

dat is , van de Siphniers.

Aen de eene zijde van de achtiende,

wort een Pbaros of zee-baek , met een

mandacr op, afgebeelt: en op d'an-

dere ftaet een gelauriert mans-hooft.

Op de negentiende, wort op d'ee-

ne zijde Diana ter jaght , met een bo-

ge in de linke hapt, en cea wint-hont

aen de voeten , met een brandende

lamp in de rechter hant , uitgebeelt.

Op d'andere zijde zietmen , door een

vrouwen hooft , Diana afgebeelt.

Penningen der eilanders van Delos.

Ziet TP\E acht volgende penningen zijn

-*-^ alle van de eilanders van Delos

,

die dezelve, ter eere van Apollo, ofdc

Zon , en van Diana, hadden doen flaen

:

want het eilant Delos was aen Afiollo ge-

wijt.

De eerfte penningh (of twintighftc

in de prent) vertoont de Zon , met een

ftralend hooft , metdit opfehrift : AH-
A I O T , dat is , van Delos.

Op de andere zijde zietmen een hal-

ve maen , met twee fterren daer bo-

ven, het teken van Diana.

Op de een en twintighftc ftaet D/4-

na op een wagen,met twee offen, in vol-

len loop, daer voor : want haer wagen,

zoo de poëten beuzelen , wert door

verfcheide dieren voort getrokken : als

door offen , kalveren , pacrden , en

muil-ezels : het opfehrift is AHAÏA2.
Op d'eene zij de van de twee en twin-

tighfte , wort god Apollo op een wa-

gen, met twee paerden daer voor, af-

gebeelt : en op d'andere zijde Apllos

ftralend hooft :
* gelijk op de drie en

twintighfte , op een wagen met vier

paerden, met het opfehrift van AH -

A I O % , dat is , Delios.

Defgelijx wort op d'eene zijde van

de vier en twintighfte , Apollo op een

wagen , met twee paerden> afgebeelt : en

op de verkeerde zijde Diana , op een

wagen met twee. offen daer voor: met
het gewoonclijk opfehrift daer onder

,

AHAIOS, dat is, Delios.

Op de eene zijde van de vijfen twin-

tighfte, ftaet op de linke zijde Jupiter,

met zijne kinderen , apollo en Dia-

na. Op d'andere zijde ftaet Diana ,

op een wagen, met twee paerden daer:

voor : en onder het gcwoonelijk op-
fehrift van A H A

1

Q.N , dat is , van
de Deliers.

Op de een en andere zijde van dc

zes en twintighfte, ftaet Apollo en Dia-

na afgebeelt : met dit opfehrift , ©E&ïSf.

AAEA$£2N, dat is, der Goden
gebroeders.

De zeven en twintighftc vertoont

aen d'eene zijde een gelauriert hoofc

van Jupiter , en, aen d'andere ofver-
keerde zijde , drie halve manen met
een fter binnen ieder , en in het mid-
den de Griekfche letter A, of Delta, dat

Delos wil zeggen.

De ftzdDelos, wiert ophetjaerSo.

voor der Zalighmakers geboorte , door
Menophanes , velthcer van koning CMi-
thridates,\zy uit eige trotsheit en vermc-

telheit.ofook door bevel van Mithrida-

tes, verwoeft : 't welk, volgens verhael

van Paufaniasy zich aldus tocdroegh :

Dees Menophanes zeilde met galeyen

na Delos , en nam de ftad Delos in

:

want de ftad was toen onbemuurt , en
de mannen hadden gene wapenen. Hy
doode de vreemdelingen, die derwaerts

gereift waren, en ook de Deliers zelfs.cn

roofde vcele goederen en rijkdommen
der koopluiden , en al dc wy-giften , en

J^q 3 bragt
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de handen acn zich zelven te flaeu,

na zijn rijk of heerfchappye vernietighr

was, en hy aller wegc door de Romei-
nen vervolgt en verjaegt wiert.

Delos was al, ten tijde van Paufd-

nias , woeft van Delier menfehen

:

bra<u vrouwen en kinderen onder (la-

verr.v. Voorts Hoopten ze de ftad Delos

ten sronde. Na de ftad aldus verdelgt

en vetwoeft was, fmeed een der Bar-

baren , uit fchimp , het beelt van Apol-

lo in zee. Maer de vloetofdyning der
PauGui.

zee nam het op, en voerde het na Been, i uitgenomen de menfehen, die van de

eene ftad of lantftreke , honden ftadien I Atheners, rot belcherming des tempels,

van de kaep of uithoek van Ma!ea,\ gekomen waren,

in Pf/öM»»f/kf, gelegen : wacrvandie De Deliers waren door d' Atheners

lantftreke zedert den naem w^wEpide- uit hun lant verdreven , en togen na

litm bequam. * K_sfdramyttium met der woon , en

Maer Menopbanes noch Mithridates bleven geen korren tijt uit hun eilant.

ontvluchten de ftrafte Gods niet: want De ftad Delos was eertijts , volgens

zo dra Menopbanes , na het verwoeften Paufanias , allen Grieken of ganfeh

van Delos , van daer afgefteken was , be- ; Griekenlant tot een algemeene koop-

fprongen degevlughte koopiuiden, met
|

ftad of merkt-plaetfe , en befchaerde

hunne fchepen , zijnfehip, endooden den inwoonders , door god Apollo,

hem. Maer de God dwang Mithridates,
;

zelven, veiligheit, dat is, ruft en vrede.

Penningen der eilanders Van Kyetm^

nil K^andien.

* Eene
ftad iu
klein

Aïie.

Ziet

iSS.

E vier eerftc penningen der Kre-

ten fers of eilanders van Kreten,

vertoonen , op d'eene zijde, twee (lan-

gen , niet de ftcerten door en in malkan-

deren gekronkelt, en boven met opgc-

ftekc koppen, tegen malkanderen aen:

en met een pylkoker en boge tuflehen

beide. Maer waerom d'oudc Grick-

fche eilanders of Kretenfers (langen

op hun penningen deden munten,

zou men bezwarelijk kunnen zeg-

gen : dewijl dat eilant niet eenigh ver-

fcheurertd of vergiftigh gedierte voort-

brenght , noch voet: gelijk reeds te vore

op pag. 265 . verhaelt is. Het welk door

weidaet van Herkitles , volgens Viodoor

,

zou gefchiet zijn:dewijl Jupyn aldaer ge-

boren en opgewoet was , en d' inwoon-
ders boven mate Herkules eerden.

Dies men met recht, uit het fchrij-

venvan Diodoor, zou kunnen vermoe-

den , dat de Kretenfers deze (langen met
boge en pyl , op hun penningen doen

ilacn hebben , ter eere van Herkules,

en ter gedaghtenis van zijne kintshcit,

wanneer hy in zijne vviege twee (lan-

gen worghde ofverdikte.

Op d'eenc zijde van decerfte pen-

ningh ftaet boven zen Apo!los drie-dal,

en ter zijde een (langh , om een ftok

gcflagen: want een (lang wiert, van

d'oude Griekfche heidenen , irf of by
de wichelaryen van /polios orakelen

gebruikt»

Aen d'andcrc zijde ziet men een vat,

kan of kruik , met een halve ope dek-

fel. Over den mom en onder het dek-
(el komt een (langh met zijn hooft

kijken , en heeft het lijf een fteert by de

kan neerhangen : behalve de derde pen-

.

ning,die de fteert van een (lang,tuifchcn

den mont en dekfél ende kop buiten,

vertoont. Rontom aen de rantiseen

krans van klimop-loof, met druiftrof-

(en daer acn gevlogten ofgehecht. Ecni-

ge willen, dat dit ter eere vinB&cchm
zou gefchiet^zijn : het welk men ook
uit veele dingen zou mogen befluiten,

als inzonderheit uit de klimop-krans,

met druif-troflen. Daer en boven wier-

den ook , op het' feeft van Baccbus , ge-

wonelijk een kifte omgedragen , waer

in deflelfs geheime m'yfterien , of ver-

borgentheden , opgefloten waren. Ook
droegen de Bacchanten , die Bacchtts

feeft vierden, fiangen.

Het dunke ook niemant wonder , dat

deze penningen, ter eere van Bacchtis

,

zouden geflagen zijn : dewijl het eilant

Kreten vruchtbaer van zeer treffelijke

wynen is.

Ook verhaelt Diodcor, hoc de Kre-

ten-
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tenfirs gevoelden, dat Bacchus ukju-

pyn en Proferfina op Kreten geboo-

ren zy. Wat d'opfchriften belangt: op

d'eene zijde van de eerfte ftaet onder

K. P H T A I& N, dat is,van de Kreters.
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Op de tweede, derde en vierde , wort

de zelve naem in 't verkorte , door de
drie eerfte letteren, alsKPH, uirgc-

beelt.

Penning der ftedelingen van Kjryfys.

E penningh der ftedelingen van Aen de andere zijde wort ook een

\ 3 Korykus vertoont aen de eene

zijde, dooreen gelauriert manshooft,

den aelouden Griekfchen arts Eskulaep
,

meteen flangh, aen eene ftok geflingert,

daer onder.

kan met een flangh , gelijk op ieder

zijde van de vier eerfte , vertoont : met
dit opfchrift van den naem der ftede-

lingen, KnPTKI&N, dat is, van
de Kory eters.

Penning der ftedelingen van l\amara.

OP de eene zijde fchijnt een fteel

of ftengei, die met drie bloemen

boven uitfehiet, afgebeelt te worden:

ter weder zijde worden twee voeten , tot

boven aen de knien , vertoont. Doch
watbloemen die zijn, ofhoe die gehe-

ten waren, is bezwarelijk te zeggen.

Eenige houden deze fteel of ftengei

voor den ftam van een palm op dadel-

boom : gelijk die zoodanige traps wij-

ze, oneffenheden of uitfteekfelen ter

weder zijde heeft 5 waer by na den

top van den zelven boom kan opge-

klommen worden , om de vruchten

af te plukken.

Wel groeiden op het eilant Kreten

of Kandicn by ouds dadel-boomen , die

zich .in drie of yyf takken , volgens

Plinius en Theofrafi , verfpreiden of
verdeildcn : maer of dit gewas , op
deze penning uitgebeelt,een dadelboom
zy, kan met geen fchijn vanwaetheit

beveftigt worden. Naerdien, opzom-
migeaeloude penningen, ookftelenof

ftengels van .bloemen met zoodanigh

uitfteekfelen gezien worden. Rontom
leeftmen KAM AP AS, dat is

,

Kamara , de naem der ftad.

Ziet

P-\2

Penningen der ftedelingen van Cjde.

DEn naem van Cyde leeftmen by ge-

ne oude fchryvers, 't zy Grieken

of Romeinen, maer wel Cyteum. De
twee eerfte penningen vertoonen elk

aen de eene zijde twee (langen , met de

ftaerten in een gekronkelt. In d'eerfte

ftaet tuffchen beide lichamen een open

tempel, op vier kolommen, en in het

midden een altaer : boven den tempel

leeftmen KïAAKlN, dat is, van

de Cydenfers , onder APlSTOKAHS

,

Arifiokles.

In de tweede wort Jupyn , met den

blixem, in de rechte, en met een arent

in de linke hant , afgebeelt : ftaende

met de voeten op twee Hangen.

Op de zelve zijde ftaet boven Jupiter

'twoort KXAA'SfCydas, onder KPH-

TAPXAS. Op ieder van d'anderc zijde

wort een kan met een half open dekfel

vertoont; met cenen flangh over den

mont. Derantis rontom, meteene

krans van klimop loof, bezet.

De twee laetfte vertoonen aen d'eene

zijde een ruig gebaert mans-hooft, met

lauwrier bekranil : waer door J#/>p
fchijnt uitgebeelt te worden : naerdien

men op d'andere zijde van ieder penning

eenenarent, Jupyns vogel, ziet: ge-

lijk ook d'oude Kretenfers roemden ,

dat Jttpyn by hen geboren en opgevoed

ware , volgens eenparigh gevoelen der

oude fchrijvers. Het opfchrift van de

eene is ÏMJIWN, thymophon : en

KTAAI&N dat is, van de Kydeenfers t

dat van de andere is , K.TAAS , Kydai.

Pei>



3 I2 MEDALIEN of PENNINGEN

Penningen der ftedelingen van Lappa.

DE penning van de üadLappa ofvan

de Lappeers , vertoont aen'd'eene

zijde een ftaende K^ipollo , met een

cythercf harp , cn,aende andete zij-

de , zijn hooft met laurier bekranft

:

en niet t'onrccht: want i^Afollo , zoo

de Kretenfers zeiden , was ook by hen

geboren. Aldus fchrijft Cicero: d'an-

der zoon (verft* Apollo} van Kory-

bas, Tvas cpKrcicngehoren, die geuit

leort orn dat eilant met Jupyn z.df een

krakeel aehad te hebben. . Ter rechter

zijde lecrtmcn AAFiriAinN, dat is,

van de Lappeers. Op de linke zijde (tact

onvolmackt STA, dat Afylos ofvry-

burgh wil zeggen : en beide tezamen

vryburgh der Lappeers : want Afylos

bedietcen vryburgofvry.plaetfe.

Penningen der ftedelingen van

Cydon of Qdonia.

E eerfte penning van cW*.»ofvan
ècCydtniefS, vertoon tacnd 'eene

zijde het hooft van Bacchus, met klim-

op of wijngcrt-loof bekranft : tot bc-

veftigingh ftrekt een druif tros op de

andere zi)de : waer uit ook de wijn-

rijkheit der lantftreke van Cydonia te

befpeuren is.

Op de zelve zijde wort een wolvin,

met een zuigend kint dacr onder, ver-

toont : en kan op het volgende geduid

worden.Op Kreten was,volgcns verhacl

van Kjfnloninus Liberalis , uit een fteels

wijze ofheimelijke beflaping van Apol-

lo met AkaJcallis, dochter van koning

Minos , een jongen gebooren , die de

moeder, uit vreze voor den vader Mi-

nes , in het bofch deed neerleggen : by

wicn wolvinnen , door bevel van Apoï-

lo ,
quamen, en dien tegen den over-

val van andere wilde dieren befcherm-

den , en by beurte het kint met de

borften opvoeden: doch wanneer ee-

nige vee-hoeders, by geval, daer op toe-

quamen, namen die het kint op , en

maekten het groot, en noemden den

zelven jongen Mtlcttts.

Namaels trasrte koninsh Minos den

zelven Milettts om 't leven te brengen.

Maer hy des door Sarpcdon , broeder

van Minos , verwittigt , ftak met een

Jchip na Karie, een lantfehap in klein

Jfè, over. Aldaer ftighte hy na zijnen
j

naem een ftad Milet»s,cn nam Eidothea
y

.

dochter van Ewyius, koning van Karie,

ten wijve, en kreeg daer by twee zonen,

Kaurius en Billi/ü : welker rampfalige

liefden Ovidius, in zijn negende bock der

Herfcheppingh , verhaelt. Maer gelijk

dit boven verhacl Hechts een verzier-

fcl of fabel is: alzoo heeftmen zich ook
mcr recht te verwonderen, waer om
men een wolvin op de penningen van

Cydonia uitgebeelt ziet ; naerdien, vol-

gens eenparigh gevoelen van alle ou-
de fchrijvers , zoo Grieken als Latij-

nen, op het eilant Kreten oiKandien,

geen verfcheurend noch vergiftigh ge-

dierte houd ofgevonden wort.

Maet men zou kunnen zeggen,dat de

oude ftedelingen van Cydcnia, hierom

eene wolvinne, met een zuigend kint

daer onder, op hun geit hebben doen

flaen; dewijl miflehien t'ecner tijde de

ftad Cydinïa eene kolonye der Romei-
nen geweeft is : gelijk de kolqnyen ia

oude tijden deergaens de wapenen en

tmerken der fteden , van waer zy ge-

I

zondenen geplant waren , op hun geit

I en penningen deden flaen. Roma nu

wiert dcor eene wolvinne, met twee

zuigende kinderen daeu onder, Romu-
luscwRcmus^ uirgebeelr.

De tweede penningh vertoont acn

deene zijde ook een hooft var. Sacckus,

met wiingert-loof bekranft : aen wiens

oirlcl een drietant van Ncptuin hangt.

Op d'andere zijde ftaet een naken-

de mansperzoon , met een boge, in zij-

ne hant, als te (pannen , tot tuigh-rc-"

ken miflehien van de vaerdigheit der

inwoonders , in het omgaen met pijl

en boge, of in het maken van pijlen

boge:gelijk ook die van de ftad Gortyne,

over het maken van lichte pylen en bo-

gen, beroemt watcn.

Aldus
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Aldus gedenkt ook Ovidius eenen

Cydonijchen hoorn , waer door hy een

Ziet Cydomfchen boogh verftaet : want de

Pi-** 1
Krettnfers maekten hunne boogen van

bokke hoorens.

De derde penningh vertoont aen de

eene zijde eene nacht-uil : het geen

met recht eenige voor een wonder fchij-

nen uitte krijten; dewijl op het eilant

2iet
gene nacht-uilen houden , en de gene,

plant die daer op gebragt worden, acnftonts

1
Kandien fterven , volgens fchrij ven van Plinim.

Doch ongetwijffelt hebben de ftede-

lingen van Cydpnia een nacht-uil , ter

eere van Minerva , op hunne penningen

doenfiaen : dewijl zy Minerva boven

mate fchijnen geëert te hebben : waer-

om ook by Paufanias eene ^Minerva

Cydonia , of Cydonifche Minerva. ge-

daght.wort.

Ook ftont op den top van eenen berg,

neffens de riviere Alfes in Pelopone-

fus , een tempel van Minerva Cydonia,

die, ten tijde van Paufanias , in vorm
en door ze-

eën der nakomelin-
van een altaer gebraght

,

ker Klymenta

gen van den ideefchen Herkules , her

komftigh uit Cydo?üa, eene ftad op Kre-

ten, geftigt was.

Aen de andere zijde ftaet een halve

maen , met een fter daer boven , en
dit opfehrift KïAÜN: de naem
der ftedelingen. Dies deze penningh,

ter eere van Diana en üttinerva , fchijnt

geflagentezijn.

De vierde penningh vertoont aen de
eene zijde het hooft ofaenaezi^t van de
goddin Diana , en, aen de andere zij-

de , een halve maen , met dit opfehrift:

KÏAÜN, de naem der ftad of fte-

delingen.

Want de Kreters eerden zeer gods-

dienftigh Diana , en noemden haer in

de lant-tale Britomariü , dat is , zoete

maegt : gelijk Diana anders ook, volgens
Hejyckius, Britomartis en Diktynna ge-

noemt was. Byzonderlijk wert deze
goddin Diana , Britomartis ofDiktyma,
by die van de ftad Cydon

, geèert : wanc
by de ftad Cydon was een bergh Tityras

,

waer op een tempel van Diana Diktynn*

ftont.

Ziet

pag.

Penningen der ftedelingen van Fejlor.

BY na ,al de penningen der ftede-

lingen van Fefios , vertoonen aen

d'eene zijde eenen Herkules , tegen het

gedroght Hydra, of tegen eenen leeuw

vechtende , dien Herkules overwon

:

naer dien de ftad Fefius , volgens» Ste-

phanus , door Fe/lus , neve van Ropalus,

broeder van Herkules, geftightwas:

hoewel Diodooren .Sïr^ökoningh Mi-

nos , tot ftichter der ftad Fe/lus , ma-

ken. Op de andere zijde ftaet geme-

nelijk een ftier alleen.

Op d'eene zijde van de eerfte pen-

ning wort een ftotende ftier , met den

naem der ftedelingen, $ A 1 2 T £1 N,

dat is , van de Fejïers , afgebeelt.

Op d'andere zijde wort Herkules,

tegen het veelhoofdigh gedroght Hy.

dra , met zijne knotlè , vechtende , ver-

toont : dat zich in den poel Lerna,

op de grens-fcheidingh des lantlchaps

van Argia en Mejfenie , in Pelopone-

fus gelegen , onthield , en den in-

woonders zeer fchadelijk was.

D'ouden hebben niet eenparelijk een

zelve , maer een verfcheiden getal van
hoofden , aen het gedroght Hydra ,

tocgevoeght .- want zommige hebben
zes of zeven, andere negen, eneeni-

ge ook vijftigh , jahondert, hetzelve
toegevoeght.

In de twee eerfte penningen werc
Hydra flechrs met zes hoofden ver-

toont, en afgebeelt : welker mid-
denfte Herkules, met de linke hant,by
den hals hout , en ftaet met zijne knot-
fe, in de rechte hant , omtoe teflaen.

Tuüchen de beenen van Herkules

ftaet een kreeft uitgebeelt : die de Hy~ M^t

dra tot byftant quam , en Herkules in

de voet beet; waerom hy dezelve kreeft

doode : als Apollodorus verhaelt.

Diodoor rekent dit doden van het ge-

droght Hydra , voor den tweeden ar-

beit van Herkules , als uit zijn volgende
fchrij ven blijkt.

De tweede arbeit van Herkules be-

ftont in het dooden van de Lermefche
Hydra , uit wiens eenigh lichaem hon*
dert halzen, en zoo veele flangc kop-

ij r pen
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Ziet

Morea.

pen opftaken.en na dier een afgehouwen

\vas,ontftondcn twee andere hoofden in

deflelts plaetfe. Waerom dit wanfehep-

fel voor onvcrwinnelijk gehouden wert:

en voorwaer niet zonder reden-.want het

verovert gedeelte zette dien een dubbel

byltant by. Tegen die zvvarigheit ver-

zond Heikules dezen vond. Hy be-

val Jolaus den afgefnecden romp met

een gloeiend hout te branden, om het

weer uitwaffchen te dempen. Na op die

wijze het gedroght t'ondergebraght was,

doopte Herkules de punten van zijne

fchichten in deflelfs gal : ten einde hy,

door de vergiftige fcherpte , ongenezc-

lijke wonden zou toe brengen.

Eenige , als Plato , willen , dat Hydra

geen levendigh gedrogt , met zoo vele

hoofden
,
geweeft zy

;

maer duiden Hy-

dra, op zekere fpitsvondigc en fchran-

dere vrouw : die Herkules.mct vele diep-

zinnige , en by na onoploffelijke voor-

ftellen en vragen , zoght te verftrik-

* ken en vcrfchalken : doch dat zy ein-

delijk door den zclven overwonnen

wert , hoewel niet zonder byftant

van zijnen broeders zoon Jolau*.

Op d'cene zijde van de derde pen-

ningh , wort Herkules , tegen den 2%e-

mee/chen leeuw vechtende, vertoont:

met het opfehrift der ftad $AI2T,
dat is , fheftus. Op d'andcre zijde ftaet

De be. een ftier. Dcfgclijx ftaet op d'eene zijde
dierfmg van ^e vierde penningh een ftier , en

ftier,ziet boven $ A 1 S. Op d'andere zijde

pag. i/. wort Herkules t aen eene riviere zitten-

de , afgebeelt : met zijn knotfc in de

handen , en een pyl-koker voor hem.

Men zeid Herkules, wanneer die door

de jaght vermoeit, en by navandorft

verfmagtwas, by de ftad Anticyra , in

Tbejidie, zich ter neer zou gezet heb-

ben : waer op eene riviere onder zijn

lijf , tot leflching van zijne dorft , ont-

ftaen was. Ook had Herkules de ver-

vuilde ftal van koning Augeas , met het

inlaten van den vliet Penetts , gezuiverr.

Op d'eene zijde van de vyfde penning,

ftaet ook een ftier , met de Griekfche

letter $. d'eerfte letter van den naem
der ftad offtedelingen van Pbefim.

Op d'andere zijde zit,op een afgehou-

wen ftam van eenen boom , een naken-

de vrouws-perzoon , uit welken tak-

ken fchieten, met bladen die van den

lautier ofm yrte-booru gelijk. Doch wie

deze vrouw zy , is bezwarclijk te zeg-

gen. Of men zou deze vrouws-per-

zoon op Venus , ScotU gebynaemt, kun-

nen duiden : want in de ftad Phejius

ftont een tempel van Venus Scotia : ge-

lijk ook de myrte-boom aen Venus toe-

gewyd was.

Eenigen duiden dezen boom op den

fUtAnus of ahorn-boom , die neffïns

een bron, in dclant-ftrekc van Corty-

»*, ftont, ennoit zijne bladen verloor;

onder welken Jupyn by }uno , volgens

uitftroingh der Griekfche Kreter>fers,gc-

lagh , als Plinius verhaeit. Doch de

bladen van dezen boom komen met die

van den platanus of ahorn-boom niet

over een : dewijl die van den ahorn-

boom ingefneden ofgefchaertzijn, by
na als de wvngacrt- bladen.

Op d'eene zijde van de zefte pen-

ningh , wort Herkules op den romp of
eint van een ftam van eenen palm ofda-

del-boom vertoont:met een vogel,'t zy

arent of gier , op zijn rechte dyc zit-

tende , dien hy met de rechte hant hout

:

tergedaghtenis miflehien van dat Her-

kules den arent, Tyfins dochter, die zoo
veel des daeghs van de lever van Pro-

metbeus, die in een fpelonk aen den berg

Kaukafus gekncvclt ftont , af at , als'er

des nachts aen groeide , verjaeght en

Prometbeus verloft had. Ook was aen

Herkules een gier toegewyd.

Wanneer Heikules Erygtnus , koning

der Mtnyers,(onder wien ook de Theba-

ners ftonden,) in een gevecht overwon-
nen en gedoot , en zijn krijghs-heir ver-

flagen had, wert Eitryftheus , koningh
van Argos en Mycene , over den aen was,

maght en mogentheit van Herkules ,

jaloers en nydigh : dies dwongh Eu-
ryjlheus Herkules , door bevel van Jupi-
ter t de twaclfftrijdcn of gevechten, eer

hy totd'onfterfiijkheit kon komen, te

verrichten. Buriftheus leide Herkules

eerft op den leeuw van Nemea , die zich

in de poel Lernavzx\^Argia , eenlant-

fchap van Peloponnefus , nu Morea , ont-

hield , te doden. Dit was een boven

mate groot beeft, dat niet door yzer,

koper noch fteen kon gewont : maer at

leenlijk,door kragtvan handen, moft

getempt worden.

Decs leeuw woede zeer veel malen

,

en dikwils tuflehen de ftad Mycene en

Nemea , ontrent den bergh, die na de

zake

Ziet

Pag-
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der adouc!e Griekfche cilaüdei's»

zake of da'et Tretus , dat is , door-

boort , op Griekfch genoemt wiert

:

want aen de voet had dees bergh een

grootc gracht of hol, in het welk dit

gedroght zich gewoonelijk onthield.

Dit was d'eerftearbeitvaniïtf^/f.J'.

Wanneer die leeuw de vlugt nam , zet-

te Herkules fterk by het hol op hem
toe : en befprong, ria eene van de deu-

ren toegeftopt te hebben , dien van

na by, en verftikte den zelven met het

wringen tuflehen d'armen. Maer de

huit of 't vel , die zoo groot was, dat

dezelve zijn ganfeh hchaem bedekte

,

floegh hy om zijn lijf , en gebruikten

namaels , tot deltelfs bedekfel en be-

fchermlngh , tegen alle gevaren en on-

heilen.

Ook zou Herkules, nahy, door£#-

ryftheus koning der Argiv'ers,bch&. was,

de (tal vmAugeas, die veele jaren met

drek vervuilt was , te reinigen , den

flier (op den weiken , naer men zeid,

Fajifaë, dochter van koninghlMmos,
verheft was, ) door laft van den zeiven

Buryftheus , van het eilant Kreten weg
gevoèrt hebben. Ten dien einde, zeid

Diodoor , was hy na het eilant Kreten

overgefcheept ,en bragt,met byftant van

Apollon.koningh Minos , het gedroght , waér

om hy zulken zee-plas overgevaren

was , na Peloponnefm over.

Ook wert'er Minervn CWbioides

geéert , aen wien aldaer d?Argonauten

eene kapel geftigt hadden.

Hier over vindmen doorgaens op

d'eene zijde van d'aeloude penningen

der Kretenfers, eninzonderheit op die

van de ftedelingen van Phejlos , een

ftier, afgebeelt.

Voor zijn vertrek had Herkules ^ die

van d'inboorlingen praghtighonthaelt

was, het eilant, om den Kretenfers te

begunftigen , van wilde dieren gezui-

vert : waerom na dien tijt gene wilde

dieren aldaer meer waren , als van be-

ren , wolven , (langen of diergelijke

3'5
andere. Dit deed hy, om het eilant des

r'achtbaerder te maken , waèrop, naer

men beuzelt , Jupyn gebooren en opge-

voed was.

Ook won Herkules gezeidderiviere

Achelous if in het lantfehap van Akar-

nanie , in eene andere kil afgeleit , en

de landeryen vruchtbaer gemaekt té

hebben.

Wanneer Herkules>\n zijne kintsheir,

in de wicge twee draken of Hangen,

die Junó op hem , om den zelven op
te flokken

, gezonden had , vatte hy

die met beide handen by de halzen

,

en worghde én verdikte hen. d'Argi-

vers , van dezen daet verwittigt , ga-

ven aen het kint dennaemvanift7i#-
ies , dat \unos glorye bediet : vermits

hem quanfuis die glorye door \uno

te beurt gevallen was: want te voore

was aen Herkules de nacm van Ah-
dus gegeven.

Herkules wërt een knotfè en leeuwen
huit toegevoeght , om door de knotfe

d'onefFenheit of ongelijkheit te bedie-

den : maer door de huit , dat de Zon irc

het teken van den Leeuw voornamelijk

hare kracht toont.

De twalef arbeiden van Herkules ,

die hy door bevel van Buryfiheus moe-
ite volbrengen, worden gezeit de twalef

tekenen van den dieren Riem , die de
Zon allen jaers doorloopt , te bedie^

den. Hierom wert Herkules ook met
bogeenpyl gewapent: gelijk de goude
appelen, die Herkules inde hoven der

Hefperides plukte, op de fterren geduic

worden.

DeHeidenfche gods-geleerden hiel-

den Herkules voor de Zon , en Jun»
VoordeAerde: als Mahobius , uit den
naem zelven van Herkules , en uit ande-
re dingen dat traght te bewijzen.

D'onbefchaemtheit der heidenen,

zeid Eufebius , is wonderlijk , vermits

die de Zon nu Apllo , dan Herkules ,

nu Bacchusycn dan Eskulaptts noemden.

Penningen der eilanders van ^r-
pathos, nu Scarpanto.

r\ E eene penningh der eilanders
j

ftikt : en aen de andere zijde zietmerï
•*-^ van Karpathos,vertoont eenen Her- Herkules hooft, met een leeuwen huit

kttles ^ die den Wjmeefchen leeuw ver- daer om geflagen.
'

R r a Het
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Biodoor Het eilant Kivpathiis,nü?carpanro,

is allereeift door Je bootsgezellen of'

fcheeps-volken van Minos , koningh

des eilants van Kreten oïKjndicn
y
be-

woont geworden : ten tijde , als die

over de Middellantfche zee heerfchte.

Na verloop van vcele eeuwen was

Jokltts , zoon van Thymoleon, een Ar-

giver van geboorte , opgewekt door

het orakel , d'aenvoerder van eene ko-

lonye dcrwaerts te brengen.

Men zeid het eilant Karpathus , eer-

PENNINGEN
tijts van hazen ontbloot was : macr als

zeker perzoon , een mannetje en wijf-

je , daeropgebragthad, zoquam door
de vruchtbaerheit van dezegedierten,in

groote meenighte daer van voort, die

de vruchten des eilants vernielden : vt aec

uit een fpreek-woort onder de oude
Grieken en Latijnen ontftaen was:

De Kirpather eene. hoes : dat op de

genen gednit wert, die zich zelven uit

eige vrye wille quaet befcfnerdcn, en op
den hals haelden.

Penningen der eilanders van Tenor,

nu Tino.

zhi \T Erfcheide penningen der eilanders

psg.139 * van Tenos , gelijk hier d'eerfte en

tvveede , vettooncn op d'eene zijde een

ruig gebaert mans-hooft, met lang hair

,

uitbeeldende Neptuin: want op d'andere

zijde wort A1e^/»w-drietant vertoont;

dewijl Neptuin , by de oude Griekfche

eilanders van Tenus , met eene byzon-

dere eere gedient wert : gelijk ook

buiten de ftad,in een wout , een gro-

te en bczienswaerdige tempel van "Njp-

tuin (tont , in de welke ook groote eet-
strabo.

zalen waren ; tot een bewijs - teken

van een tal- rijke meenighte van men-
fchen , uit de gebuur-fteden , derwaerts

quam,diere gelijk methenAV^/w/wj fee-

ften vierden. Ook (chri)ft Tacum dat de
Teniers een zeker gedigt opzeiden, waer
in hen belaft was,het beek en een tempel

van Neptuintc heiligen en toe te wydea

Penningen der eilanders van Syme.

ziet /^\P d'eene zijde van de eerftcpen- ' met koren-airen bekranft, 'uitbeclden-
pag. 74 . V-/ ningh , zietmen aen d'eene zijde de Ceres : tot geen klein bewijs en te-

een bondel van vier koren- halmen, en ken van de vruchtbaerheit des eilants,

op d'andere zijde een krans van vier in het voortbrengen van koren , en

koren-airen, afgebeelt: en op ieder van
(

andere velt-vruchten. Het opfehrift is,

beide andere zijde een vrouwen hooft, ISYMAiüN, dat is, van de Symeèrs.

Penningen der eilanders van tïMegiJle.

f\ P de verkeerde zijde der twee I Op d'andere zijde wort een mans-

i

^' penningen van de eilanders van hooft , met klimop bekranft, vertoont,
Ziet

Magiftc wort een tros- druiven afge-

beelt : tot tuigh-teken van de wijnnjk-

heit des eilants.

uitbeeldende Bacchus. Op den rant

ftaet de nacm der eilanders , M E-
r 12 T E SIN , dat is , van de Megijlers.

.

Penning der eilanders van Qbcliionien.

Ziet

pag. So
*T\ E eene penning der eilanders van

' "L' Cheiidonie», vertoont aen d'eene

zijde een wapenruftingh : en aen d'an-

toc tuigh - teken van d'een of d'andere

zege ter zee , door de eilanders , op hun-

ne vyanden bevochten. Het opfehrift

dere zijde de voorfteven van een fchip, ! is , X E A I AO N E A I& N.

fti;

Pen-



der aeloude Griekfche eilanders.

Penningen der eilanders vanËgialaèn\x Cicerigo.

ziet rY '-Eenepenningh van 't eilant Egia-

pag,iS3 ^"^ l*a » of Egialea , nu Cicerigo ge-

heeten , vertoont , aen d'eene zijde

,

een nakende vrouws-perfoon , zittende

fchrijlinx met de beenen over de neb

of voorftéven van een fchip : tot be-

wijs van d'eene ofd andere zege ter zee

,

door de oude eilanders, bevoghten: of
tot een teken der zeé-vaert en fchip-

rijkheit. Het opfehrift is de naem
deseilants, AITIAAEAS, datis,

van Egialia.

In de rechte hant heeft zy tweeko-

rën-airen gevat : waer uit de aeloude

vruchtbaerheitdes eilants, in hét voort-

brengen van koren , afte meten is.

d'Andere zijde vertoont een rrians-

hooft , met een ruige baert * en

langh gekrult hair : met een mant of

fchepel , zekere koren maet,op 't hooft

:

uitbeeldende Serapis. Serapis wort by

eenigc voor d'allerheilighftc godheit

der Egyptenaers , (die anders ook 0//=

ris geheten , en gemalin van Ifis was,)

gehouden.

Livm en Tacitus houden Serapis voor

eencn zoon van Jupyn , en andere vopt

)upyn zelven , en ook voor Bacchus.

Penningen der eilanders van Cythera, nu Cerigo.

r\ 'Eerfte en tweede penningh van
Eiet *~^ d'eilanders van Cythera (nu Ce-

WZ-V9 rigo) s
of van de Cytheriers , vertoo-

nen acn d'eene zijde Vernis , in de ge-

dacnte van een nakend ftaende vrou-

wen beeltj houdende in de rechte hant

een appel , tot bewijs van Faris oordeel,

en in de' linke hant het een eind van ee-

nen boge, die met het onder eind op

d'aerde ftaet. In de tweede hout Ve-

nus , in plaetfe van eenen appel , een pyl

in de hant.
" Ook vertoonen verfcheide pennin-

gen van i^AlexaHJer de Groote , aen

d'eene zijde , Vernis met een boge afge-

beelt. Het opfehrift , zoo van d'eerfte

R r % .als
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als tweede penningh , is de nacm der

eilanders , als K T HPA I a N , dat

is, van de Cpherenjèrs,

D'appel bcdiet den appel , welke

Venus , op het oordeel van Paris , tot

prys van hare fchoonheit, boven Pallas

en )uno
y bequam.

Op Cythera was ook , volgens ?au-

fantas y ten tempel van FcnusUrania,

d'oudfte en heilighfte van al de tem-

pels, die by de Grieken aen Venus ge-

wyd waren.

Men heeft zich met recht te ver-

wonderen , waerom Vernis alhier na-

kend afgebeelt wort, dewijl Venus Ura-

f>ia , ofHemelfche Venus , op het eilant

Cythera , in den heilighften en oud-

ften tempel , dien Venm by de Grieken

had, gewapent ftont afgebeelt.

Op d'andere zijde van beide de pen-

ningen wort Venus , dooreen cierelijk

gekapt vrouwen hooft afgebeelt.

Het is zeker, dat het eilant Cythera

aen?'if»«5heilighengewyd ware : waer-

om de zelve doorgaens van de poëten

Cytherea gcnoemt wort : dewijl Venus,

volgens Hefiodus , aen het eilant Cythe-

ra, , in het varen over zee na het ei-

lant Cyprus * daer opzyuit zee-fchuim

geboren was, lande : doch zoo Fornufus

in zijn boek der goden verhaelt, zou
]
ledight worden.

pylen der bogen van die zenuwen ge«

maekt werden. Doch dit toepaffen

van den booge van Venus op de

zenuwen der walviffchen , fchijnt

ongerijmt te zijn, en weinighofgene

cigenfchap altoos te hebben : vermits

men ook , by den zelven Nonnius, on-

der de penningen der aeloude eilanders

van Cyprus , Venus op een zelve wijze

,

met een boge in de linke, en een ap-

pel in de rechte hant , ziet uitgebeelt

.

Tot een befluit zullen wy noch het

een en ander van het eilant Cythera of

Cerigo laten volgen, het geen te vore,

in hetbefchryven.ovcrgeflagen is.

Wanneer, het eilant Cythera byouds,

onder de Lacedetnoncrs ftont , trok

derwaerts allen jaers een majeflraet of

overhcit uit de ftad Sparte of Lacede-

monitn ter bcftieringh : ook zonden de

Lacedemoniers altijt eene krijgs-bezet-

ting derwaerts , en droegen groote zorg

voor het zelve eilant : want het was
tot een zeefteiger en aenkomft plaetfe

voor de fchcpen, die van Egypten ,en

Lybie, nu Afrika , quamen. Te gelijk

wierden de kuften van Lakonika, zoo
langh de Lacedemoniers dat eilant beza-

ten, geenzins met roveryen- geplaegt,

aen welken oort het alleenlijk kan bc-

Venus Cytherea genoemt zijn, niet om
dat zy aen het eilant (ythera lande,

maer dewijl zy by haer eene heime-

lijke liefde heeft, die zy opallemen-

fchen uitftort : want die krachr , zo de

poëten verciert hebben, zou in haren

gordel fteken. Waerom Vams een

boge toegevöeght wort
,

getuigt Non-

fiius niet te weten. Dewijl op de

Het eilant Cerigo heeft vele vlekken

of dorpen , maer van weinigh ofgeen

belang. Daer zijn verfcheide kloofters,

onder de welke een op eene klip of
rotfe, aen de rechte zijde van hetka-

fteel of veftingh , dicht daer by ftaet

:

en wort by de Venetianen S.Giovanni

dl Crojjb genoemr. Het is met de bei-

tel,niet tonder groten arbeit,in de fteen-

es onaengezien klimmen de geefte-

penningen van Fauftina Jugufla , een rotfe of klip uitgehouwen , en heeft

enkele fpieffe, meteen appel, Venus* een zeer moeielijken toe of opgangh.

tcegevoeght wort. Ook gedenkt

hem tot noch toe niet ecnen boge op

de penningen van Venus gezien te heb-

ben : 't enzymen zeggen wil, datr<?-

tius den boge Kupido ontnomen hebbe

,

volgens Honnius. Ofmen zou dien bo-

ge van Venus op het geen , dat Elia-

nus lchrijfr, kunnen duiden , te weten :

dat onder of ontrent dit eilant wal-

viffchen van eene ongemeene groote

voortkomen ofhouden ; welker zenu-

wen niet alleenlijk bequaem waren tot

fnaren van pfalter , en andere muzijk
fpeeltuigen , maer ook de treffelijkfte

D
iijken,op zekeren tijt, alle nachten in

dit kloofter op , om aen Gode hun ge-

lofte te voldoen.

De toppen offpitfen der bergen , die

onder en boven deze plaetfe leggen

,

verroonen een zeer gevarelijk en yze-

lijk gezight , dewijlze , door hun over-

hellen , én als inftant van vallen, ge-

duurigh den val ofneerftortingh i'chij-

nen te dreigen.

Des niet tegen ftaende dragen de in-

woonden aen deze plaetfe groten aen-

daght toe, uit een yaft geloofvan dat

St. \oan*
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der aeloudc Griekfche eilanders.

Eilant

Cithcra

door

d'Ache-

ners in-

I

genoo

I SaiQ.

'aufan,

St. Joannes aldacr zijn Apokalypfis of

Openbaring zou begonnen hebben.

De ftad , die ook , als het eilant, Ce~

r :
g,i genaemt wort,pronkt met bilVchop-

lij ken titel.

Men zcid de Venetianen dit eilant,ze-

dert de verdeeling des Griekfchen rijks,

of zcdert den tijt der Defpêtes van Grie-

ken! ant, bezeten hebben. Zy doen het

zelve door eenen Venetiacnfchen edel-

man , met den titel van CafielUno, dat is,

kafteel voogt , oïfafteleyn >
cn dooreen

proveditore , beftieren. Hoewel die niet

meer als twee jaren in dienft blijven:

want alle twee jaren zenden zy een

nieuwen.

De cytherenfers , als ook de Rho-

diers , waren beide Doren , maer de

Cytherenfers kolo»iere?t der Lacedemonen:

hoewel zy t'eener tijde op 't eilant Sili-

cie voor d' Atheners tegen de Lacedemo-

ners oorloghden.

De Lacedemoners hadden , van oüds

her, het eilant Cytbera bezeten, maer

op de negen en tachentigfte Olympias,

dat is , op het jacr voor des Zaligh-

makers geboorte
, 4 iz. en in den zomer

des zeftienden jaers van den Pelopon-

net fcben ooxlogh
y maekren d' Atheners

hen het zelve afhandigh : het welk, vol-

gens verhael van 7hatydides , zich al-

dus toedcoegh.

d' Athene.-s togen met zeftigh fche-

pen , ophebbende twee duizent gewa-

pende krijgs-knechten , en weinige rui-

ters , cnAfilefer ftrijt-genoten , enee-

nigc andere, na het eilant Cytbera ten

oorlogh, onder belcit van de krijghs-

overften Niciat , zoon van Niceïatui,

Hikoftatus , zoon van Diotrefes , en

Autokles , zoon van Tolmeus.

Na dat d'K^ftheners, met het wa-
terheir , aen het eilant Cphera ge-

komen waren , namen zy met tien

Jchepen en twee duilènt gewapende

MiUfsr krijghs-knechten , de ftad Scdn-

dca , aen zee gelegen , en de fcheeps-

havcn van de ftad Cythera , in. Met
het ander of overigh krijghs-heir trok-

ken zy na de ftad Cytbera , (tien ftadien

van Scandea gelegen, ) en vondea de fte-

delingen aenftonts alle in flagh-orde ge-

fchaert , ofte velde getogen.

Na het treffen van een gevecht , hiel-

den de Cytherenfers den vyant weinigh

tijts op, cn wenden daer na zichom , en

3**
vlughtcn gezamentlijk na de boven ftad

of kafteel. Namaels verdroegen zy

zich met Nicias cn zijne ftrijt-geno-

ten : met bedingh , dat d'Atheners over

hen te gebieden zouden hebben , be-

halve in dootcn leven.

Ook waren te vore woorden , tuf-

fchen Nicias , en eenige Cytherenfers,

voorgevallen:waer door des te gezwin-

dcr cn gcvocgclijker het geen het ver-

dragh, zoo in het tegenwoordigh als

toekomend, betrof, met de Cytheren-

fers gemackt wiert. d''Atheners de-

den de Cytherenfers , dewijl die Lace-

demoners waren , cn het eilant zoo dicht

tegen over Lakomka lagh , uit hunne
woonplaetfen opbreken en verhuifen.

Wanneer d' Athenen;, na het verdragj

het ftedeken Scande* , aen de haven

gelegen , ingenomen en krijghs-bezet-

tingh in Cytbera geleit hadden , zeil-

den zy na Afine en Helos , cn na vele

andere aen zee gelege fteden van La-

komka. Zy deden landingcn,cn legcrdea

zich op de voordcclighfte plactfen , en

verwoeden de landouwen , den tijt van

zeven dagen.

De Lacedemoners , ziende dat d'Athe-

ners het eilant Cythera in bezit geno-

men hadden, enverwagtende, dat ook
in hun lant zoodanigh vyantlijke lan-

dingen zouden gedaen worden , bcflo-

tcn nergens met volle magt , of met
het gros des heirs hen tegen te gaen:

maer mecnighte van krijghs-knechten

door het lant na ieder plactfe , die des

van node had, te verzenden.

Daer en boven floegen zy naerfre-

lijk andere dingen ga; dewijl zy vreef-

den, dat ontrent dentoeftant, dat is,

hun regeeringh.en lant iet nieuws mogte
aengevangen worden»

Ook was in hun lant een onverhoopte

en groote ramp ontftaen, en de ftad Py-

lus , beneftens 't eilant Cythera,doox den

vyant ingenomen : en cene fchielijkc

en onverwaghte oorlogh ftont van alle

kanten rontom hen ; zulx zy buiten

gewoonte vier hondert ruiters en boog-

fchieters op de been braghten : en wa-

ren ontrent d'oorlogs zaken , zoo oit

anders , dralender gemaekt : want

zy vervaerdighden zich , door een on-

gemeene wijle van toeruftingh , tot dco

ichip-ftrijt tegen d'Atheners.

Tc gelijk bacrden in hen vele toe-

valli-
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vallige dingen , die hen in 't kort bui-

ten vermoeden overgekomen waren

,

de grootftc verflagentheit , en vrcef-

den,dat hen weer t'cencr tijde een ramp,

als op het eilant, zoude mogen over-

komen. Hierom waren zy verfaegh-

der of dralender tot vechten ; dewijl

zy meenden , dat al wat zy beftonden

,

hen qualijk zou bcQagen.

Wanneer d\^theners de zcn-zcc-s,c-

lege plaetfen verwoeden , hielden de

Lacedemonsrs zich mecrendeels ftil.

Maer eenekrijgs-bezetting, welke de

ttcdcnKortyte en Afrodijtat befchermde,

vielonverlïcns een troep van licht ge-

wapende Athener krijgs-knechtcn, die

hetlant doorliepen, aen, en dreef die

uit fchrik op de vlught. Doch wan-

neer een troep van zwaer gewapende

krijgs-knechten dezelve kriighs-bezet-
j

tingh acntrof, week die weer te rugh,

met fneuvelen van cenige weinigen , en

achterlaten van wapenen ; dewijl zy

meenden in getale, en in het werk zelf

te kortte zullen fchieten.

el'Athener s , na het oprechten van

eene zegeftaetfie , voeren na Cythe-

ra , en ftaken van daer na de ftad Epi-

dauru-s Lirnera , nu Napoli di Malvazia,

over , en aenuonts , na het verwoeden

der lantftreke,na Thyrea, eene ftad in het

lantfehap van Cynmia, gelegen , dat de

grens-pael van Argia en Lakonika was.

De Lacedemontrs hadden Cynuria den

Egineters of eilanders van Egina , die

uit hun vaderlant verdreven waren , te

bewoonen gegeven ; ecnfdeels , om de

weldaden,ten tijde van d'aertbeving, en

opftant der Heloters
, (dat zijn Lacede-

mener knechten ,) acn hen bewefen , en

anderdeels dcwijlfe,(choonzy den Athe-

ners onderworpen waren, evenwel al-

tijt met hen hielden.

Wanneer dan d'Atheners met de vloot

gekomen waren , verlieten de Egine-

ters de muur, die zyaenzecgebouwt
hadden , en weken na de boven ftad

,

welke zy bewoonden, en ontrent tien

ftadien van de zee gelegen was. Met
hen trok een troep van Lacedentoners ,

die tot befcherming der plaetfe gegeven

was, en met hen de muur had helpen

opbouwen. Doch die wilden evenwel

niet binnen de muuren treden, fchoon

d'Egineters hen baden , dewijl zy achten

voor hengevatelijktezijn , binnen de

muuren befioten te worden : macr de-

wijl zy zich oordeelden tot den ftrijt

onmagtigh te zijn , namen zy de hoge

plaetfen in bezit , en hielden fich ftil

en geruft.

Na dat d'Atheners acngchm waren

,

namen zy, met byftant van al de troe-

pen , de ftad Thyrea in , pionderden en

ftaken dcfelve in brant. Toen togen zy

weer na Athencn,{\cpcndc met hen al de

Egineters, die in den ftrijt niet geineu-

velt waren , als ook Tantalits , zoon van

Patrckles , (die by hen van wegen de La-

cedemoners overfte geweeftwas,
) ge-

went en levendig gevangen,en ook ceni-

ge Cythcrers, die hen raetzaem dogt, tot

vermydingh des gevaers , ergens anders

hene na de eilanden over te brengen. Al
de andere, die hun lant bleven bewoo-

nen ,. deden zy vier talenten betalen.

Maer al de andere Egineters , die gevan-

gen waren , befioten zy te doden : doch
Tantaltts , boven al de andere Lacede-

moners , die by het eilant gevangen wa-

ren , inboeienstefmijten.

Diodoor verhaelt het veroveren van

het eilant Cytber* , door d''Athener

s

, in

't kort aldus. Het Atbeenfche volk zond
zeftigh fchepen , en twee duizent ge-

wapende mannen , na het eilant Cythe-

rd, onder belcit van Nic'tas , zoon van
Niceratus , admiraelder Athener

s

9 en

van eenige andere.

Als de krijghs troepen na het eilant

overgevoert warcn,kreeg Nicias de ftad,

na die niet langh belegert was , by
overgift in zijn gewelt.

Na krijghs-bezettingh tot beware-

nis des eilants gelaten te hebben,fcheep-

te hy na Peloponnefus over, en verwoeftc

de aen-zec-gelege lant-ftreke.

Hy verdelghde ook Thyrea, op de

grens-fcheiding van Ltfaritki en Argo-

IU gelegen , en braght , na het vero-

veren , de menfehen onder flavernye.

Hy bragt d!Egineters ofeilanders van

Egina, die aldaer woonden , en den

Spartaner kaftcel-vooght Tantalm , ge-

vangen na Athene , die d'Atheners met

andere gevangenen in boeiens hielden.

BLAD-



BLATWYZER
van de

NAMEN der EILANDEN
in de

ARCHIPE 'L.
en m

MAR di MARMORA
gelegen

:

Zoo als dezelve in de vorige delen vervolgens befchreven zijn.

EERSTE DEEL.

BLATWYZER
der

HO OETST UK KEN of INHOUDEN
Van het

EIIANT CYPRUS.
17

20
22

31

BEnamingvanCyprus.
Omtrek.
Uithoeken.'

Bergen.

Steden, vlekken.

Vlekken en dorpen.

Salamis, nu Conftantia.

Famagufta.

NikofiaofLikofia.

Arniko ofArnacho , anders Salinasï 3 1, 32
Idalium nu Dali. 3 $

Oud en nieuPafos , nuBaffo. 37
Citium ot Citi. 39
Soli, nu Solea. 40
Akamas. 40
Trimethus. Eryfthea. Argos. 41
GolgiofGolgum.j 41
Cythera, of Cytherea, nuKonuklia. 42
Ceraunia , nuCerines of Cerigni, 4a
Lapathus. 43
Chytri. 43

4^
44
45"

46
4«

_47

Kurias of Kurium.
Amathus.
Vlek Lemiflb of Limiflbl.

Tamaflus , Tembros Amamaflus.
KarpaGa.

Aert en hoedanigheit van Cyprus.

Gewafl'en,dieren en berghwerken van Cy-
prus. ^9

Dieren van Cyprus. 55
Regering en ry der Koningen van Cyprus.

57
Gyprus onder d'Egyptenaers en Perfianen.

61
Gyprus , onder Alexander de Grote. 66
Cyprus, onderde Macedonifche koningen*

66
Cyprus, onder de Romeinen.

.

Cyprus onder d'Arabieren.

Onder de koningen van Lufigaan.
, Onder de Venetianen.
I Onder deTurken.

8r

A ÈLAT-



BLATWYZER
van het

EILANT RHODUScn andere.

VErfcheide namen descilants van Rho-
dus. . i

Grote. 2

Uithoeken. 3

Aeloude fteden van Rhodus. 4
AlsLindos, Jalyfus enKamyros. 4

Oude ftad Rhodus beftont uit drie fte-

den. 6
Geleerde mannen van Rhodus. 15

De ftad Rhodus door de Turken vruchte-

loos belegert. 18

Door keizer Soliman ingenomen. 20
Aertbevingen van Rhodus . 3

1

Godsdienft der oude Rhodiers. 33
Rijkdom der oude Rhodiers. 36
Aeloude heerfchers en beftierders van

Rhodus. 37
Rhodus door Alexander de Grote vero-

vert. 39
Door Demetriüs vruchteloos belegert. 40
DoorKaffius belegert en verovert. 49
Rhodus maets en vrienden des Room-

fchen Rijks. 3 1
? 2.

1

Rhodus onder de Perfianen. 5 3

Onder deGriekfche keizers en onder d'A-
rabieren. 73

Rhodus door de Ridders van S. Jan ver-

overt. 53
Schipvaert en kolonyen der oude Rho-

diers. $5
Zeden der oude Rhodiers. $6
Aeloude Rhodifche fcheepswetten. y6
Aeloude volken en inwoondcrs van Rho-

dus. 58

Aeloude vorm en beftiering. 68
Eilanden der Rhodiers,om en by het eilant

Rhodus gelegen. 71
Eilant Cendego of Sendego» 71
Eilant Donufa of Donyfa. 71
Eleufa. 72
Epifcopia of Pifcopia. 73
Chalcia of Calci of Karavi. 77
Karavi of Chalcia. 73
Barba-Nikolo. 73
Gali of KophantOé 74
Kophanto of Galy. 74
Syme of Simie. 74
Kaftel Roflb of Ruflb. 77
Megifte. 81

Chelidones. 81
S. Stefanio. 81
Kamerofa. 81
GrambufiaofKrambufla. 81
Eleufa. g2
Koruko. 82
Golf van Satalia. 82
Klip Kaloiero ofPanaia. 84
Karpathos, nu Scarpanto. 3 3

Kos, nuLango of Stankou. 1$

Nifyros, nu Nizarta. 40

Nizaria of Nifyros. 40
Patmos nu Patino. 4 l

Patino of Patmos. 4 1

Krafien, nu Kruffieof Arkliden. 44
Klaros, nu Kalamo of Kalmine. 44
Lerosof Lero. 45"

Amorgos, nuMurgoofMorgo. 46
Peine. 46

Levata of Lebinthos. 46
Cbinera. 47
Stampalia nu Aftypalea. 47
Ikarie , nu Nikarie. 48
Samos.

Trogylium
Scio of Chios

van pag.52 tot 74

vanpag. 75 tot y 1

9°

9 1

9 £

92
9»
99
10a
102

103
103
103

104

Eilanden in de golf van Smyrne.

Pfyra , nu Ipfera of Pfara.

Ipfêra of Pfyra of Pfara.

Lesbos, nu Metellino.

Metellino nu Lesbos.

Tenedos.
Eilanden onder Tenedus en Lesbos

Kalydnes.

Hekatonnefes.

Pordofelene.

Nefiope.

S. George.
Lemnos, nuSalimeneenLimo. vanpag.

104. tot 113

Imbros. 113

Samothraceof Samandrachi. 114

ThafusofTaflb. 117

Sciathos, nuSciathoof Sciatta, 118

Halonefos. 119
Ikos. 119

Peparethos. 119
Scyros. *2o

Scopelos of Scopelo. 121

Aiftrati of Chryce. 123
Helia. 123
Paros. 123

Ceos of Cea of Zea. xzj

Zea of Cea of Ceos. 1 27
TenosofTino. ijo

Tinos of Tenos. 130

Gyaros, nu Joura of Trav*. 132

Joura , eertijts Gyaros. 13a

Trava ofJoura. 122

Andros of Andro. 1 $$
SyrosofSyra. i}4

Levata. »54
Kalauria of Sidra. 1 3JT

Sidra of Kalauria. 135"

Sant Giorgio de PAlbcrio of Kardinaels

Hoet. i?y

Kardinaels Hoct of Sant Giorgio de 1'A'l-

bero. . i3ï

He-
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Helene , anders Kranaè' , nu Makronifi of

Kola Longa. 1 3 5

Kranaë of Helene , nu Makronifi oflfola

Longa.
_

135"

Cythnos , nu Thermia of Ferrnina of Fer-

ma. 136
Thermia of Cy thnos.

__
136

Saronifche zeeboeaem , nu Golfo d'Engia.

iEgina of Egina of Engia. 138
Salamis, nu Kolouri. 14?
Kolouri, eertijes Salamis. 145
Eubea, nu Negroponte. van isotot 191

Negroponte, eertijts Eubea. van 150 tot

191

Eilanden in den Euripus of golf van Ne-
groponte. 191

Eilanden Afturi. 191

Petalies. 191

SuhidiBafa. 191

Cavaleri of Cavaletti. 192
Gaudri. 19 2

Surici. 192
Myonefus. 193
Anticyra. 193
Moordenaers eilant. 194
Stritfer.

* 194
Cicynethus. 194

ir z ë r,.

Lichades.

Atalante, nuTalandi.
Naxos of Nixfia.

Nixfia of Naxos.

Jos of Nio, Nio ofjos.

Mykonus.
Seriphos, nuSexfou.
Siphos of Sifnos , nu Sifanto,

Sifanto, nu Siphnos.

Melos, nuMilo.
Milo, nu Melos.

Delos , nuSdilis. vanpag. 166
Rheneia, nu Klein Sdillis.

Paximadi.

Gozo di Kandia.

Cythera, nuCerigo.
Cerigo, nu Cythera.

Cicerigo, eertijts iEgiala.

iEgiala, nu Cicerigo.

Therafia * nuTerefiaenSantorini.

Santorini, eertijts Therafia.

Thera , nu Gozi.

Gozi, nu Thera.
Anaphe, nuNamfio.
Nanfio, eertijts Anaphe.
Polikandro.

Sicynos.

Chriftiana;

597
198

153
J 5?
157
158
160
161
161
162
162

tot 179
179

285

179
179
183

185
is3
i8?
185

18;
186
186

187
187
188

BLATWYZER
van het eilant Kreten of Kandien &c.

Eilant Kreten , nu Kandien.

Deffelfs benaming.

Gelegentheit.

Grote.

Havens, kapen of uithoeken,

Bergen.

Dalen.

Aeloude fteden.

Stad Kandia.

Stad Kanea.

Stad Retimo.

Stad Sitia of Setia.

Kaftel Mirabel.

Kaftel Paleocaftro.

Kaftel Belveder.

Kaftel Selino.

Chyfamo en Spachia.

Havens, rivieren , bronnen

Aeloude geleerde mannen.

Aeloude inwöonders,

188
188

189
189
190
192

19+
199
209
211

213

217
216
217
218

219
220

220j22I,222.

221

221

Aeloude heerfchers en koningen vanKre-
ten ofKandien. 225

Kreten onder de Romeinen. 220
Onderde Grieken, Sarragenen, Genuefen

en Venetianen. 235
Onder de Turken. 238
Forteffa , een haven van Suda en Karabuza.

247
Haven envefting van SpioaLonga. 249

Gods-dienft der oude Kretenfêrs.' 2$q
Aeloude Kretenfêrs tot hetKriften geloof

bekeert. 252
Staet der oude Kretenfer knechten. 257
Aert en inborft der oude en hedendaegh-

fche inwöonders. 256
Kolonyen of volkplantingen der Kreten-*

fers. 258
Viervoetige dieren en vogelen. 260
GewafTen s bomen , kruiden , enz. 268
Tale der oude Kretenfêrs. 280
Standia* eertijts Dia. 285
Dia , nu Standia of Stantea^ . 283
S . Teodoro , anders Turlulu

.

286
Turlulu , anders S. Theodoro. 286
Klaudia of Gaudos. 287
Gaudos of Klaudia. 287
Mandria. 287
Mufagores. 287
Krufia. 287
Forni. 287
Fekufa. 288
Schinufa. 288
Raklia. 288
Chiero. . 288
Pyra. 288
Charuflao 288
Levica, 288
Zinara. 288

A % NA*
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Eilanden in de zee van Marmora , Eerfte Deel.

HEellefpont of Straet der Dardanelli,

en Zee van Marmora. i

Kartelen van Dardanellen.

Eilant Prokonefus , nu Marmora.

EilantKalonimo, Prota,Oxya.

Eilant van Antigoni.

Eilant Pitys of Pityodes.

Prinfen eilant.

Eilant Demonefus.

Chalcis of Chalcitis , nu Chalce.

3
6

io

10
IO
II

II

*3

Eilanden van Papas Ada(ï of PapaDonifia,

anders Papen of Monniken en Prinfen

eilanden. 1

3

Eilant Besbikus. 14.

Kahael van Konftantinopolen of Zwarte
zee. 15

Klippen of eilanden Cyanes. 2.6

Poel Meotis. 37
Zwarte zeë. 2.9

Aenwijzing voor den

BOEKBINDER,
om de Kaerten en Afbeeldingen te plaetfen.

ZEekaerte van d'Archipel , na de (tel-

ling der hedendaegfe ftuurluiden.p.i

Archipelagi Septemrionalis &c. p.i

Archipelagi Meridionalis&c. p.i

Kaerte van het eilant Cyprus , voor het

eilant Cyprus. p. 17

Salinas op Cyprus. p. 32

Rhodus,voor het eilant Rhodus. _ p. 1

Simie, Nifara, Pifcopia,CarchienLimo-

nia. 7$
Kalamo Lero, Amorgo, Zinara enLevita

.

44
Samos en Scio. 52
Chios. 76
Kafteel van Tenedös. 1 00

Sciatti, Scopoli, Zea. 118

PelagnofienDromi. 119

Tinö en kafteel Tino* 130

H7
47
174
150
188

249
28^

Andro enZara.

Nicaria en Stampalia.

Puinhopen van Delos.

Kaerte van het eilant Negroponte.
Kreta, nu Kandien.

Retimo.
SpinaLonga.

Goffi di Kandia.

I. Penningen van Cyprus en Rhodus. 289
II. Penningen van het eilant Kös. 296
III. Penningen van Atnorgos, Samos Sec.

IV. Penningen van Andros, Eubea. 507
V. Penningen van Kreten &g. 319

In het achterfte deel in de Helleipont.

Gallipoli. p.i

Seftos in Europa. p.5;

Kolom van Pompejus. p.28

Tot beright zal dienen voor denBOEKBINDER,
dat deSignaturen of bladen op eenige plaetfen verlopen of

verdubbelt zijn, en in ordre aldus volgen:

In de Archipel en Cyprus.ABCCDEFG HIKL&c.
Rhodus.ABCDEFGHIKL.

In volgende Eilanden.pFGHIKLMNOPS^

H,STttvxy^aabbVX
Y \'Aa Eb Cc Dd E e Ff tn \o»

voort tot B^r inluis.

In de Hellefpont ofDardanellen.ABC D E.

Drukfouten en misflagen te verbeteren.

p. bediet pagina j k. 11 eerfte kolom, k.2

en r. regel.

tvvede kolom,

Pag. 3-k.i.r. ij.leze'Egeefche. p.5.k.i.r. 42. Argia.in

ïeloponnefus.
In Cyprus.

Pag.21;. k. r.r. 44. lezeCythera, Tamefus. p.49. k. 1. r. 17.
Karatche.

In Rhodus.
Pag. 9-k.i. r.i5. leze&a^a. p. 45. k.i. r.?6. De fchepen
ilaken, in drie delen gelchaert> m zee. p-49.k.2.r.}7. Had-
den'er. p-7r. k.2. r.15. doch ichoon. p.8r kr. r.28. Hoe-
wel Strabo Krambufa. p. 27. k. 2. r. 48. Offergifren. p. 40.
k. ir. 2. dat hy loot onder zijne voeten binden moeite.

E I N

p. 48. k.2.r. jr. Patmos en Lesbos, p.ft.k-'- r--7- c^?~
nia.r.46. p.48.k.2.r.4V Diakanon. p.65. k. 1. r.49. Sicilië.

p.99.k.2.r.24. Tenedos. p.i4Ó.kr. r.36. genoemt) aenof

op. p. 190. k.i. r. 36. ofSalmonifmp. 185. k.2. r.33.MeUe-

nie. p. 247. r. r. Fortezza of veiling van Suda. p. joi.k.

2. r.^4. Want hier in hadden, p. 304-lin. 4 penningen dei

ftedelingen ran Mytilene en Erefos , op 't eilant Lesbos, p.

i8i.k.i.2c.Hymeteengrote.p.i9t.k.2.r.29.SanofaofSofo.
Eyvoeghzel.

p.i37.k.i.r.27.byd'otuen,enT>yd'ouden Albona genoemt.
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KASTELEN van D A RD ANELLÊN,

Hellefpont of Straet der Dardanel-
len , en Zee van Marmóra.

DE Hellefpont is d'engte of enge

doorvaert ert zeeftraet , die ten

Wefte haer begin aen d'Egee-

fche Zee of Archipel neemt , en tuf-

fchen Europe en Ajie , of eigentlijk

tuflchen Thracie en Frygie , leit , en die

geweften van malkanderen fcheit , en

aen de Zee vari Marmora eindight.

Delinke of Euröpifche hoek , aen

het inkomen van die Straet, Wort Ca-

po Grego , en d'Afiatifclie óf rechte

hoek Capo Janijfari of Gianijfari ge-

heten : daer tufichen beide is het niet

boven drie vierendeel van eene Duit-

fche mijle wijdt.

Deze engte of zeeftraet wort nu by
hetltaliaenfe zeevolk Strem of Golfo

di Galhpoli genoemt, dat \s,Straet ofgolf

van Gallipoli , na de bygeïege ftad Galli-

poli , en anders ook op Italiaenfch

,

Stretto di Dardanelli , na de twee karte-

len Dardanellen , op haren oever in her

in komen , en op het einde gelegen.

Anders heet dezelve Straet ook Brac-

cio di San Georgio , dat is , arm vak S.

Georg of Joris : warit men zeidt, d'arm
van dien Heiligh iti eeheGriekfclie

kerk van zeker vlek Periftaffi, boven
de ftad Gallipoli gelegen , wel eer of

noch zoü beruften : waer na deze zee-

engte aldus genoemt wiert. In een

zelven zin Wort déze enge Zeeftrate

öok byd'onzén in 't Neerduitfch ge-

noemt. Anders wort zy ook op Ita-

liaenfch Bocca di Dardanelli, dat is,mont

van de Dardanelli geheten.

De Turkert noemen dezelve zee

ftraet op Turkfch Stamhoul Denghiz

,

dat is Kónftantinópels zee : dewijl men
daer over na Konflantinopolen vaert :

want de ftad Konflantinopolen noemen
zy Stamhoul, en een zee op Turkfch
Denghiz.

Hellejpontus of Hellefpont is zoo véél

gezeit als Helles Zee : aldus wiert de-

ze zee-engte geheten na Helles, doch-
ter vari den Thebaènfchen koning A-
thamas, en van Netele, die in het vluch-

ten met haren broeder Fryxus , voor
hare ft'tëfmöeder Ino , Kadmns dochter,

op eenen ram metcengoüde vacht,

vel of vlies , in dezelve zee verdronk:

waer mee Fryxus na koïchis, by ko-
ning Eates overtoogh.

Hier uit heeft de Fabel van het gul-

de Vlies zijn oorfprong genomen,
als Diodoor breder verhaelt.

Zoo andere willen, zouhetfchip,
daer mee Helles en Fryxus over deze
Zeeftraet ftaken , hei: teken van een
Ram gevoert hebben : maer in het va-

ren over dezelve, zou Helles, uit zee-

ziekte enqualijkheit, over boort ge-

vallen zijn. Hier om wort deze zelve

zeeftraet by Apollonius de Vloet van
de dochter van Athamas genoemt.

De Hellefpont Wort byd'oude Grie-

ken en Romeinen tnet verfcheidè

andere namen geheten : als de Sefti-

fch'e Zee , na de ftad Sejlos : en ook
hè Straet van Abydos, en Abydenerftraet,

na de aeloude ftad Abydos , in klein

Afie : ook de Fryxifche Pontus of Zee

:

en het Voetpadvan Fryxus.

Dezelve Straet ftrekt eerft oofc

ten noorden: daérnaooft-noord,en
by wijle noordelijker , als nóord-oofc
en noord-ooft ten Noorde , na de
kaftëlen Dardanelli , en zee van Mar-
móra toe , tot ëene ftreke van drie of
vier Duitfche mijlen : te rekenen van
haren mont tot d'engte of uitgang,

f daer de oude kaftëlen van Dardanelli

ter weder zijde op 't vaft lant ftaen.

Als men neffèns de oude kaftëlen

van Dardanelli komt varen , dan fchiec

deNoordehoek vari deze Straet, nef-

feriS de Zuidhoek henen : zulx her.

gat of uitgang van die Straet , na dé
Zee van Marmora toe , fchijnttoeté

zijn, én men dé zee voornoemt niet

meer zien kari.

Zy leit op zeven eri dertigh gra-

den , en twee en veertigh minuten
noorder brete , en ontrent op de leng-

te van vijf eri veertigh graden.

Dezelve Straet is doorgaens tuf-

fchen beide landen van Romania ofEu-
rope , en tuflcheh Anatolie of Klein Afia
oftuflchen haren mont of ingang , en
tuften d'engte, daer de kaftëlen Darda-

nelli ftaen,doorgaens eerie mijle wijdt.

A Aerf



i STRAET der D AR D ANELLEfV.
Aen die engte, daer deze kaftelen

Van Dardanelliitaen, is dezelve Straet

ontrent een gotelings fcheut wijdt:

want op dien afftantftaen deze tWee

kafteleri tegen malkanderen over.

De fchepen , die in de Golf van

Konflantinopel tuflchen de tweekafte-

len van Dardanelli willen deurzeilen

of laveren , moeten de Zuid-ooft-

zijde van Natalie of Afie houden , ter

oorzake van de herde ftromen, die

aen de Noord-ooftzijde uitwaerts

gaen: inzonderheit des winters: ja

by wijle zoo fterk, dat men die met
een ftijve koelte naulix doot zeilen

en vermeefteren kari.

Van de Zuid-ooft hoek fchiet een

klein zantbankjeaf: waerom grote

fchepen dat niette na moetenkomen.
Ook leggen aen de Zuid-ooftzijde,

ontrent een musketfcheut van 't lant,

hier en daer eenige klippen onder

't water, die ook de zeeman mijden

moet. Maer de Noord-zijde heeft een

fchonen en zuiveren gront : dies men
in het uitzeilen veiligh dicht daer

by langs varen magh.

De Zee, die, na d'engte van de Hel-

lefpont , die tot aen den Tracifchen Bos-
Z

Mi:mo-P0rus °^ Straet van Konflautinopolen

ra, ftrekt , en van daer tot aen d'£«x/«i-

fche Pontus of Zwarte zee komt, wort

by d'oude Grieken en Latijnen Pro-

pontis genoemt , dat zooveel als voor

Pontus gezeit is:dewijl zy voor deP^w-

tus of Zwarte Zee leit. Aldus fchrij ft

Suidas. De Propontis is de Zee , voor de

Pontus , by Bjzantium , ( nu Konftantino-

polen,~) gelegen.

Eenige brengen de lengte van de

zee van Marmora op hondert en dertig

Italiaenfche mijlen, dat zijn tweeen
dertigh en een halve Duitfchemijle:

te weten , van de kaep van Chalcedon,

tegen over Konflantinopolen gelegen

,

tot aen zeker vlek, dat de Grieken

Periftajji noemen : alwaer de kullen

van Ei'.rope en Afie eikanderen ge-

duurigh meer en meer beginnen te

naderen , tot anderhalve mijle voor-

by Gallipoli : alwaer de Straet niet

meer als anderhalve mijle breet is;

die het begin vanden Hellefpont maekt:

daer de twee oude kartelen Darda-

nellen leggen.

Andere begroten hare lengte op

Propon
tis of

Cecy
Voya

negen en vijftigh Franfche mijlen.

De gehele omtrek van de zee var»

Marmora , wort ontrent op hondert
en zeftig Franfche mijlen begroot , eri

leit befloten tuflchen de acht en een
en veertigh graden, Noorder brete: en
tuflchen de lengte van vijfen vijftigh

en acht en vijftigh graden. Uit welke
gelegentheic tebeïpeurenis, dat zy
in een zeer getempert klimaet gele-

gen is.

Plinius befchrijft deze drie zee-

ftraeten in 't kort aldus : D'eerfte eng-

te van de Pontus noemt men de Helle-

fpont: waer langs Xerxes , koning der

Perfen , over een brugh van fchepen

gemaekr, hetkrijgsheir geleide. Van
daer ftrekt een enge kil of kanael , tot

een ftreke van vijf en tachtigh dui-

zent fchreden by Priapum, eeneftad

van Afie : waer over AIexander de Groo-

te toogh. Daer na wort de zee wij-

der: en loopt dan weer fneldertoe.

De wijte wort de propontis genoemt

:

d 'Engte de Thracifche Bofporus : breet:

vijf hondert ichreden : waer langg

Darius, vader van Xerxes, dekrijgs-

troepen over eene brugh voerde.

Menvind'er, die van den Hellefpont

en Propontis een eenige Straet maken

:

maerclemeefte, zoo oude als nieuwe
fchrijvers , verdeïlen de zeeftreke, die

tuflchen d'Egeefche zee en d' Etixini-

fcbe Pontus of Zwarte zee leit , irt

drie delen of ftreken. D'eerfteishet

kanael of ftraet van den Hellefpont : de
twede is de propontis : en derde de

Thracifche Bosforus , of mont van deni

Pontus , nu de Straet van Konflantinopo-

len geheten.

Zommige befluiten den Hellefpont

tuflchen die oorden of Isntftreken.die

die tuflchen jbydos en Se/los leggen.

Daer zijn'er ook, die een weinigll

van d'Egeefche Zee by den Hellefpont

voegen : welk gevoelen Homeer tot

een voorganger heeft : want die geeft

aen den Hellefpont den bynaem var»

breet. Defgelijx fchijnt Solinus, in een

zelven zin, den Hellefpont lang te noe-

men : hoewel deeslaetfte anders de

Hellefpont van de Propontis duidelijk

fchijnt teonderfcheiden: want mif-

fchien heeft Solinus den Hellefpont,

van wege zijne kleine fmalte of eng-

te, lang genoemt.
Kafte-



KASTELEN van DARDANELLEN.

Kaftelen van Dardanellen.

En den ingang van den Helle-

Jpont,te varen n& Konftantinopolen,

na men het eilant Tenedos ver-

laten heeft , en voor by de Sigeefche

hoek,of kaep der Janizzaren,ge7.e'i\x. is,

komt men tuiïchen twee nieuwe

kaftelen : leggende het een op den

oever van Europe , en het ander op

den oever van Natolie oïAjïe , tegen

malkanderen over , op een afflant

van ontrent drie-vierendeel mijls:

want die wyte heeft de Helle/pontzen

dien oortvan zijnen ingang.

Het een nieuw kafteel van Europe

wort, na zijnen ftant en gelegentheit,

by de Turken , op Turkfch Roumeli

Jngh-iffar , dat is , Rumelifch Nieu

kafteel genoemt ; dewyl het in Rumelie

of Europe gelegen is. Het ander Nieu

kafteel van A[te , wort op Turkfch

Natoli-inghi-ijjar , dat is , Afiatifih Nieu

kafteel geheten : dewyl het in klein

Afie , Natolie by de Turken genoemt

,

gelegen is.

Zy worden beide Inghi-Ijfar of

nieuwe kaftelen genoemt , ten aen-

zienvan twee andere oude kaftelen,

de Dardanellen geheten , en aen den

mont van de Propontis of Zee van

Marmora, nader aen Konftantinopolen

gelegen: want inghi betekent Nieu, en

Ijfar een kafteel.

De Turken noemen deze kaftelen

ook, uitftekentheits halve, enkelyk

van de Propontis zéftigh Franfche of

drie en dertigh Duitiche mylen van

Konftantinopolen gelegen,fcheenen hem
niet fterk genoech ; maer te zwak te

zijn, omden doorgang aen de Kriften

fchepen te beletten , en de ftad Kon-

ftantinopolen tebefchermen.

Het Afiatifch Nieu kafteel , is ge-

bouwt op eene ftreke lants , in zee,

op een vierkanten gront , enbeftaec

uit vier grote zyd-muuren , die op
vier hoeken met torens gefterkt zijn

;

waer van twee na zee roe, vierkant

zijn , met een zeker flag van eene

ftrijkwering aen d'eene zyde alleen-

lijk. De twee andere toorens, na het

vaft lant toe, zijn ront. Tuiïchen deze

vier toorens ftaen vijf andere: waer

van vier vierkant zijn , en een rent*

die tot verfterking der muuren die-

nen. Die aen zee ftaen,hebben gelijks

het water meenigtevan fchiet-gatenj

als ook de gordynen of muuren en
ftrijkweringen, ten getale van over

de veertigh , die alle met grofgefchut

geftoffeert zijn , dat altyt opgeftelt en

geladen lek, omdedoorvaert aen de
fchepen ce beletten , die het zonder
verlof zouden willen beftaen.

Al het gefchut van binnen leit

flechts op grote ftenen,ofop vierkan-

te blokken van hout, zonder affuiten

ofroopaerden ; dies men , na het eens

geloft is, een wyletijts moetwach-
Boghas , dat is , kele of kanael t naer- 1 tén , om het te herladen en weer op te

dien zy aldus de kaftelen of fteden

,

aen d'engten der zee gelegen
, geme-

nelijk aldus noemen.

Beide deze twee Nieuwe kaftelen

zijn door Mahometh , de vierde van

dien name, ende drieentwintighfte

Keizer der Turken , voor eenige wei-

nigh jaren gebouwt , om 's vyants

fchepen het inkomen van den Helle-

fpont te beletten, en de Straet der Dar-

danellen , of Gallipoli , des te beter te

befchermen , en by gevolghdeftad

Konftantinopolen en de Propontis , ofzee
van Marmora,aen dien kant te water of
te fcheep onaendoenelijk temaken:
want de twee oude kaftelen, ookde
Dardanellen genoemt, aen den mont

zetten.

Men zou midlerwyle, met een vol-

le lage gefchuts uit een fchip , een.

goet gedeelte van de enkele muuren,
die niet boven de drie voeten dik zijn,

en zonder eenige bolwerken achter,

kunnen iïopen : endoor dat middel

het kafteel met een verrafling over-

rompelen en innemen.

Het is geheellij k van een ongere-

gelde of ongefchikte vormofmaek-
fel. Van binnen ftaen eenige huizen

van den Agaen krygs-bevelhebbers

5

als ook eene moske : waer van de
koepel en minaret ofkloktoren zich

van buiten zeer fchoon opdoen : def-

gelijksook d'andere gebouwen j de^

A % wyl



4 KASTELEN van DARDANELLEN.
wvl de meefte op het hoogde van t merkwaerdigS:hoe\vel in oude tyden,

den oort der plaetfe gehouwczijn

van waer men by grote trappen na de

bedding des gefcluits afklimc , dat

water- pas of gelijks het water leit.

Naby dit kafleel leit een klein

vlek , en van geen belang. Daer ftaen

ook vijf grote pilafters , die dienen

tot wintvangen te dragen , om lucht

aen eenige onderaertfche waterlei-

dingen te geven , waer door het water

na die kafleel loopt.

d'lngang van die kafleel is na

'tNoorde, en eindight door een zeer

grote flraet aen een zeerfraeiemos-

ke, diena'tzuide aenzeeflaec: van

Waer men de gehele koepel en mina-

ree, ofklokcoren, zien kan.

Tuflèhen hec kafleel Natoli-lnghi-

Ijjar , en de kaep der Janiffars , leic

na 'e Noord-oofte een klein vlek of

dorp , Ingghi-lffarkioi genoemt , dat

is, Nieu Kafteel-vlek. Menziec 'er nier

van belang , als achc winc molens,

die vervolgens na malkanderen,in hec

gaennadekaepder Janizzars , ftaen.

Ieder molen heeft acht wieken

,

gelijk gene molen in ganfchTurkye
minder wieken heeft 5 het welk ge-

daen wort om haer des te fterker , in-

zonderheit by ftil weder, te doen om-
gaen , en de dunne fchel van het ko-

ren des te fijnder te malen. Hier-'

om is miffchien al hec broot , dat

de Turken eeten , zoo blank niet,

als ons broot ;dewyl daer onder zeer

veel zemel , in het builen , met het

meel vermengt blyft.

Beide deze kartelen kunnen van de

nevensleggende heuvelen befchoten

worden j hoewel het kafleel van Eu-

rope meer , als dat van Afie. Zoo dra

men deze cwee kafleelen voor by is,

komc men in die flreke of oorc der

zee, die de Hellefpont of Arm van 5.

Joris, en Straet van Gallipoli , na de by
gelege flad Gallipoli , genoemt wort.

Zoo een plaetfe in de werelt door
meenighte van gevechten en zeefla-

gen berucht is , met recht is het de-

ze. Men ziet 'er, tot groot vermaek,
ineen zelve opzight tegelijk Europe

en Afie.

Van deze Nieuwe kartelen voor-

noemt,tot aen d'oude kartelen oïDar-
danellen , befpeurt men heden niet

aen beide zyde , verfcheide'fteden la-

gen: waer van men de namen niet kan
te weten krijgen, als uit het lezen van
oude fchrijvers : want 's lants in-

Woonders , zoo Grieken als Turken,

zijn in het rtuk van die dingen, boven
mateonkundigh. <.

Dies leit men dezen ganfehen weg
af, zoo te zee als te lande, zonder
daer iet merkwaerdighs te vinden

:

en komt eindelijk aen een oud kaf*

teel , dat de Turken Boghas Ijjari;

of Bogafajjar , dat is, Keel Kaüeel,

noemen : want aldus noemen de Tur-

ken de fteden of kartelen, aen d'eng-

ten of kaken der zee gelegen.

Dit oud kafleel van Afie , op het

Turkfch, in een zelven zin , Natoli

iskiijjar, dat is, Afiatifch oud Kaf-

teel genoemt , is vierkant van geflal-

te, en op de vier hoeken met toorens

gefterkt : waer van de gene, die na

zee toe zien , van een zelve geftalte

zijn 5 maer de andere ront.

In het midden van dit kafleel ftaet

een grote vierkante Donjon of too-

ren : op wiens platten gront eenige

flangftukken leggen.

Achter dit kafleel leit een groot

vlek, bevolkt met ontrent drie dui-

zent zielen, zoo Kriftenen , (die'er

zeer weinigh zijn,) als Joden en Tur-
ken.

Deze plaetfe is van geen belang,

als door de gelegentheit enrtanrvan

dendoortoght, daer zy leit.

Het meefte gefchut leit,zonder ee-

nige affuiten of roopaerden , water-

pas, of gelijks het water, als inde
nieuwe kartelen. Daer leggen ontrent

acht en twintigh ftukken gefchucs

op: waer van de meefte tot aen den
over of anderen oever van Europe,

(waer van de minde kaliber van zef-

tigh ponden is,) ofvan Afie tot in Eu-

rope kunnen toedragen , en weder
die van Europe in Afie: naerdiend'o-

vervaert of tuflehenwijte , die deze
twee kartelen fcheit, niet boven een

kleine Franfche mij lebreet is.

Het oud kafleel van Europe , byde
Turken op Turkfch Roumeli-hki-lffar,

dat is , Europifch oudkafteel, genoemt,
is noch veel ongeregelder en onfter*

ker, als dat van Afie.

Hec

Spon. •

Grelo
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Het lelt in het hangen van eenen

heuvel , van vvaer het kan befchoo-

ten worden , en beftaet uit drie dik-

ke toorens , die in vorm van een drie-

hoek, by na als een hert , aen malkan-

deren ftaen , en met muuren omright

'zijn 3 die tot aen den oever der zee

neerfchieten.

Daer leggen ontrent dertighftuk-

kengefchutsop , van eenzelvegro-
te en kracht , als die van hetkafteel

van Afie : zy zijn allefchuins geftelt

,

uit vreze van dat die van het een ka-

fteel , het ander niet zouden befcha-

digen.

Het oud kafteel van Afie beftaet,

volgens Spon , flechts uit eenen om-
trek van muuren , met eene Hechte
gracht van drie of vier voeten diep.

Het oud kafteel van Europe , be-

ftaet flechts uit eenen ronden toren,

met twee bolwerken, en is van bin-

hen na de Gotfche wijzegebouwt.
De Franken of Europers , die in

Turkye reizen , noemen deze twee
kartelen de Dardanellen, uit oorzake
Dardanus , zoon van Jupiter , en Elec-

tra , dochter van Atlas , ftichter der
flad Troje , dit lant aen dien oort

allereerft als koning bezeten , en dat

na zijnen naem Dardanie , doen noe-

men heeft. Deze nieuwe en oude
kaüelen zijn als monden en poorten

van Konftantinöpolen.

De meefte fchryvérs houden , hoe-

wel zonder eenige zekerheic en

grondig befcheit , dat deze twee oude
kartelen, en de twee dorpen, dicht

daer by gelegen , op de puinhopen

van twee aeloude fteden , Seftos en

jbydos , zouden geftight zijn : waer
van het eerrte 'm Europe , en 't laefte in

Afie lagh , tegen malkanderen over,

op een afrtant of tuflchen-wyte

van de tuflchen gelegen Hellefpont,

die aen dien oort by Polyhius op twee

,

by Xenephon op acht , en by Plinius

op zeven ftadien, in de brete ofwyte,

begroot wort. Maerdeze kleine fte-

den leggen niet op den platten gront

der twee aeloude fteden , Ahydos en

Seftos : want men ziet'er niet een eeni-

gen puinhoop van. Ook is aldaer niet

de fmalfte ofengfle oort van den Hel-

hjpont: want drie vierendeel Duitfche

myle verder , is de Helle/pont enger

DARDANELLElsr. j

en meer gefloten. Aldaer vindmen
aen den oever der zee grontveftenen

puinhopen , die de rechte plaetfen

van Abydos en Seftos fchynen aen te

wyzen. De naem zelf van Abydo, is

ook daer te lande aen de kafteelert

onbekent»

De meefte inwoonders der dorpen
van deze twee oude kaftelen , zijn

koopluiden, en die in den koophandel
zeer vaerdig afgerecht zijn; en boven
al de Joden. Zy kopen, tot een zeer

lagen prys,de koopmanfchappen van,

deKriften en Turkfche fchepen , die

door deze ftraet varen , om die in

hunne woonplaetfe te verhandelen

,

ofna andere fteden en dorpen van het

vaft lant te vervoeren.

In het varen voor by deze kaftelen*

moeten de fchepen dezelve , met het

loflen van eenige kanon-fcheuten,be-

groeten : te weten , een koopvaerdy
fchip doet de groet ten minfte met
drie , vyf , of zeven kanon-fcheu-

ten : maer een oorlogsfchip geeft

drie, negen, of elf fcheuten. Waer
opde kaftelen , meteen, drie of vijf

fcheuten, antwoorden. Daer na be-

danken die van de fchepen de kafte-

len , met drie , vijfofzeven fcheu-

ten. Waer na zy hunnen wegh vor-

deren , indien de reize na Konftantinö-

polen leit. Maer wanneer een fchip

van daer komt , zoo zijn de koop-
vaerdyfchepen , en by wylen ook de
oorloghsfchepen , gehouden ten min-
fte drie dagen ftil te blyven leggen »

om bezogt te worden.

Na de Hellefpont volglit de propon-

tis ofzee van Marmora,gelijk gezeit is.

In de zee van Marmora leggen vei-

feheide eilanden j die aldaer met
hunne oevers zich zeer dicht nade-

ren , en by na aen een komen.
Plinius ftelt in de Propontis , öf Mar

di Marmora , vervolgens deze ei-

landen aldus. Elaphonnefus , anders

Neuris en Proconnefus, voor Cyzicumi

daer na volgen Ophiufa , Acantbus»

Phebe , Scopelos , Torphyrione , Halone,

met een ftedeken , Delphacia , Poly-

dora , Artaceum, met een ftedeken. Te-i

gen over Nikomedia leit Demonnefus, en

voorbydeftad Heraclea , tegen over

Bithinie , Thynmas , dat de Barbaren Bu
thynie noemen. Ook is 'er Antiochia,

A 3
en
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en tegen over de moeden van de vliet

Rbyndacus, Besbikus , dat achcien mij-

len inden omtrek heeft. Ook 'er is

het eilant Elea , twee eilanden Rho-

duffen, Erebinthm, Megale , Cbalcitis , en

Fityodes.

Wel fielt plin'ms zzntWzntHalone,

met een fledeken,in de Propontis: maar

hy gedenkt ook een eilant Alone,on re-

kent dat onder d'eilanden van d''Ar-

chipel, diefchielijk uit zee ontflaen

waren, en hy vervolgens aldus fielt:

Deins , Rhodus , Anaphe , Nea , Tliera

,

Thia en Alone. Waer uit blijkt, dat

het eilant Alone van Plinius eenander
is van het eilant Alone van Stephanm s

dewijl Plinius het eilant Alone, nef-

fens andere, in &Archipel fchijnt te

ftellen : daer Stephanus het eilant Alone

in de Propontis fielt.

Doch men zou het eilant Alone van
Stephanus voor dat eilant konnen hou-
den, welk Plinius Halone noemt , en
met een fledeken , neffens andere ei-

landen, in de Propontis fielt.

Eilant Prokonnefus., nuMarniora.

Stephanm fchijnt het e'ihntElaphon-

nefus van Plinius Elea te noemen

:

dewijl hy Elea na by Cyzicum fielt

,

en fchrijft , dat het ook Neuris en Pro-

chone geheten was : hoewel men by

Tlinius^oot Prochone, Prokonnefus leeft.

Daer en tegen fchijnt Stephanus Ela-

phonnefus en prokonnefus tot twee ver

fcheide en byzondere eilanden te

maken : hoewel hy die beide eilan-

den Sporaden noemt.
Defgelijx maekt Scylax Prokonnefus

en Elaphonnefus duidelijk tor twee by-

zondere eilanden , met byvoegen ,

dat Elaphonnefus een ander eilant van

Proconnefus zy: maer de Prokonnefers,

ofeilanders van Proconnefus , het eilant

Elaphonnefus bebouwden.
Nig. Prokonnefus wortby eenige vijftien

Italiaenfche mijlen van Seftos , (een

aeloude flad van Thracie, nu Romania,~)

geflelt , en op zeven mijlen en een

halve in de ronte begroot. By oude

tijden lagh eene flad op het zelve

eilant , ook Prokonnefus genoemt.

Strabo fielt een oud en nieu Prokonne-

fus in de zee , waer langs men van

Priapus na Parium (twee aeloude aen-

zee-gelege fleden van klein Afïe")

voer.

Nieu Prokonnefus had , volgens den

zelven Strabo , eene flad , en ook een

grote en zeer beroemde ofprijzelijke

groeve van witten fleen. De fraeifle

werkender fteden,die men aldaer had,

inzonderheit die van de flad Cyzikum,

waren van dien fleen gemaekt.
Strab. Van Prokonnefus was zeker Arifteas

geboortigh , een poëet der Arimafpi-

fche Veirzen,en een fchryver van het

Goden-geflaght : een man, zoo ie-

mant anders, op wichelarye afge-

recht. Hy wort gezeit onder de K o-

ningen Krefus en Cyrus gebloeit te heb-

ben: en kon, zoo dikwilshy overle-

den was, zich weer levendig maken.

De meefle houden Prokonnefus voor

het eilant, dat heden Marmora ge-

noemt wort : hoewel de Grieken

ook het eilant Prokonnefus nu noch

Prokonnifi fchijnen te noemen.
Devoornaemfle en eerfle eilanden Greiot|

van de Propontis , die men, in het varen

van Galipolisna. Konftantinopel,ont-

moet,zijn d'eilanden van Marmora,die

hunne naem aen dezeganfcheZee ge-

geven hebben. Men vind die op de

rechte hant, op ontrent zes mijlen, in

die zee , en vijf en twintigh mijlen

vanKonftantinopolen leggen,op deNoor-
derbrete van acht en dertigh graden,

en vijf en dertigh minuiten.

D'eilanden van Marmora 7.\)n vier

in getale : twee grote , als Marmora

en Avefia : een middelmatigh , Kou-

talli , en een klein , Gadaro genoemt.

Zy leggen alle zeer dicht bymalkan-

deren, en zijn zeer wei, en meeft

met Grieken, bevolkt.

Marmora, het grootfle der vier eilan-

den , leit het noordelijkfle , en heeft

ontrent zes of zeven mijlen in den

omtrek. De hooftflad is ook Mar-

mora genoemt, die den naem aen dit

eilant gegeven heeft. Men heeft 'er

vele andere vlekken : en onder an-

dere Galioni en Kraflio : beneffens ee-

nige klooflers en kluizen , die wel

in
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in Eiircpe voor abdyen en priooryen

zouden mogen doorgaen.

Deze kloofters en kluizen worden
vanKaloiers, of Gri e kfchegeeftel ij-

ken , bewoont, die aldaer zeer zober

leven.

Avezia, het grootftenaefr. Marmo-

ra, leit na 't Ooften. Het heeft een

dorp van een zeiven name, en twee

andere vlekken : waer van het een

Almi , en het ander Arabkioï heet : dat

vlek der Arabieren gezeit is: dewijl

het niet als by Arabieren , of van

hunne afkomelingen , bewoont wort.

Kouta//i,het middelmatighfte, heeft

ook een dorp van een zelveh name.

Het kleinfte eilant Gadaro heeft ver-

fcheide woonfteden,met eeftige kloo-

fters van Kaloyers of geeftelijke

Grieken. Zy hebben overvloetvan

kooren , wijn , fruiten , katoen , wei-

den en vee. De viffchery is 'er ook
zeer goet: maer gene andere luiden

als van dien oort, dienen zichdaer

van tot hun gebruik : dewijl Konftan-

tinopolen en andere fteden van de Pro-

pontü , die vifch zouden mogen van

noden hebben, ook eene zeer goede

viffcheryeby haer hebben-, en beter

als die van d'eilanden van Marmora.

'relot.

MARMORA» 7
d'eilanden in deze zee of golf gele-

gen;en twee mijlen ten Zuide van Ca-

po Rodefto , een uithoek van Phrygie.

Het doetzich voor degenen, die uit

den wefte komen zeilen , aen twee
bergen , met een laegh eilant daer be-

noorden , en twee of drie kleine eri

lage eilandendaer bezuiden, op.

Het eilant Marmora heeft vier klei-

ne havens ; hoewel niet bequaeni
noch dienftigh voor grote fchepen.

De zee rontom Marmora is zeer

diep.

Bewefte Marmora , voor eene Bay,

leiteen klein klipje, gelijks het wa-
ter.

Een klein ftuk weeglis, ten Zuide
van Marmora , leggen vier kleine ei-

landekens. Waer van het Zuidelij k-

fte en grootfte het Hazen eilant ge-

noemt wort, van wegen de menightê
der hazen, die zich daer op houden.
Daer beneffèns te noorde leiteen

ander klein eilant.

Meer na 't Zuide leit een ander
gróter eilant , Arahlar of het Moren
eilant by d'önzen genoemt : neffens

het welk een goede reede op tien en
twalefvadem is.

Aen de Noordkant van Arahlar leic

Het eilant Marmora is, volgens Por- 'een ander klein eilandeken : daer de
cacchi , vruchtbaer en weinigh be-

woont.Het is ganfch.berghachtigh en

vol marmerfteen .- waer van door de

Grieklche Keizers al daerontallijke

gebouwen gemaekt zijn: gelijk ook
daer van op het eilant Beibihts , nu
Kalonimo, gemaekt zijn.

Om van deze eilanden na Konftanti-

nopolen , en Weerom van Konftantino-

polen na Marmora te varen, is de koers

Noorde en Zuide.- en kan diewegh
in min dan twalefuuren met een goe-

de wint afgeleit worden, hoewel eene

ftreke van vijf en twintigh Duitfche

mijlen.

Na zeker geflagt van Marmora,
fchijnt het zelve eihnt , te voore pro-

konnefui of F'ïokonnifi,Marmora genaemt
té zijn.

Inde zeeboeken vind men het ei-

lant van Marmora en andere daer om-
trent gelegen aldus befchreven.

Het eilant Marmora leit van Galipoli

ontrent zes mijlen.Het is een kort ei-

lant ; hoewel het hooghfte van alle

zee tuffchen beide tot elf voeten
droogh is : maer tuffchen het eilant

Marmora, en deze eilandekens, heeft

men vijfen dertigh vademen diepte,

met zantgront. Des winters zeilen

de fchepen gemenelijk bezuiden Mar-
mora, en benoorden deze eilandekens

deur : eenfdeels uit oorzake in die

vaerwater overal een fchone gront is t

en ten andere, dewijl de gewonelijke
zuid-oofte en zuide winden, daer dan
inboegen willen: maer des zomers,
by goet weer, vaertmenmeeftentijt
daer benoorden , tuffchen Marmora eri

Rodeflo deur , dewijl de wint dart

doorgaens ftil is, en uit den Wefte
en Noordwefte komt.
De hoek van het valt lant van Nato-

lie komt met een langen uitftekendeii

ftreke neffens het eilant Marmora af-

ftrekken : eri vertoont zich van verre,

als of het ook een eilant was,met on-
trent de wijte van eene mijle tuffchen

beide. Beweften deze hoek is een
fchone diepe haven , daer in de fche-

pen
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pen veiligh voor allewinden konnen
leggen.

Zuid-ooft ten oofte , van het Ooft-

eind van Marmora , ontrent ten halve

het vaft lant van Natolie , leit een gro-

te blinde klip , acht of tien voeten

onder water : daer de zeeman zich

wel voor waghten moet in het zeilen

bezuiden Marmora hene, enNoorde
onder het vaft lant.

Aen d'ooftkant van Marmora , een

weinig van de wal, leiteen klein ei-

landeken Fanor genoemt : daer op des

nachts gemenelijk gevuurt Wort.

Aen de Noord-wefthoek van Mar-

mora, een kleine halve mijle van de

kuftof wal deseilants, leit een ho-

ge klip , met een fchoon zeegront

rontom.

De zee van Marmora heeft ten

Zuid-wefte de kuften van Thracie of

Romania , en ten Noord-oofte Natolie.

De zee van Marmora voet een on-

gelovelijke menighte van velerleie

viflchen, tot groot voordeel van Tur-

ken en Grieken, naerdien die meer
vifch, als vleefch, tot hun voetfel ge-

bruiken.

Des zomers ziet men deviffchen

by lcholen,inzonderheit vele fwaert-

viflchen, en dolfijnen, door de zee

van Marmora in de Zwarte zee

zwemmen , om het zoet waters hal-

ve; enkeeren van daer weer des win-

ters na de zee van Marmora en Ar-

chipel toe.

Alle jaers zijn de viftchers der

Kriftenen gehouden tegen Gras-

maent uit de Zwarte zee zant te ha-

len, en aen de hoekof punt van het

keizerlijk Serrail te werpen : daer

uit dan vele oefters groeien : 't zy
uit het zaet, in het zant verborgen,

of dat het zelve zant zulke krachten

heeft.

Des jaers elf hondert en vijftien

begunflighde Emmanuel Komnenus ,

Griekfcne Keizer van Konflantinopo-

len, Johannes Komnenus , grootvader

van Georg of Joris Marmora , met de

heerfchappye des eilants van Proco-

tujjb , nu Marmora , waer van ver-

volgens aen den zelven Joris Mar-
mora , deffelven neve, om zijne be-

roemde daden , het zelve rechtge-

biet , door Emmanuel Komnenus , De-

fpotes , en hertogh van Morêa, óp
't jaer twalef hondert vier en twin-
tig beveftigln wiert , met volkomen
maght over leven en goederen van
deflelfs onderdanen : te genieten ver-
volgens by zijn geflaght: met gene
andere verbintenis, als vier van hare
Keizerlijke Majefteyts fchepen,in tijc

van noot, metkrijghstuighen volk,
op zijn onkoften toe te ruften: naer
luit van den volgenden gunft-brief,

uithetGriekfch , in 't Nederduitfch
vertaelt.

emAnuel komnenus,
DOOR GENADE DESALLEMAG-
TIGEN GODS, HERTOGH VAN
PELOPONNESUS, DESPOTES
VAN ROMANIA, EN VERVAN-
GER (OF NAVOLGER) DES
GANSCHEN KEISERRYKS DER.
GRIEKEN.

f~T lende een van a allerrechivaer&igh-

£-*fte dingen te zijn, dat degenen, dit

met allen yver den bevelen der groten en

koningengehoorzamen , en hen met begeer-

te van herte dienen , door hen met alle eere

engefchenken beloont wordeii: maeraller-

meefl de genen, die hunne eige lichamen

in gevaren der feljle oorlogen (lellen 9

zonder dit zoetjle leven en jeught voor

hunnen Keizer , die tegen vyanden vaft

een vreemt geflaght oorlogh voert , te /pa-

ren 5 het zelve doen ook wy, befchenkende

de genen , die byflantshalven in allen noot

en ons behoef , of ook in oorlog, tegen ons

aengevangen , ons bygekomen zijn.

Naerdien wy dan bevonclen hebben , het

allergrootfle werktuig van byflant geweefl te

zijn d' alleredel/Ie en aller grootdadighfte

heer Georgius Marmora , d'allerbloeienjle

fcheut uit omen geflagte , die eerbare , en

heugtzame, en doorflrijtbaerheit beroemde

en grootmoedige heer , die met alle wijsheit

en kennis van wetenfchappen vervult is: die

dikwils voor ons keizerrijk , in de doot te

treden , verkoren heeft , met zich zelven in

verfcheide gevaren en noot uit te bieden,

en allermeejl , als h) ons zijne behulpelijke

bant vaerdighlijk verleende , wanneer wy

op de Francoifen de beroemde zege bevoch-

ten , met hen uit de gehele ftad engewefl

van ons Keizerrijk te verdrijven : den zel-

ven geven wy het eilant prokonnefus, met

alleplaetfen en lantjlreken : daer en boven

ook over alle menfchen , die aldaer wonen 4

maght
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maght en volkomen gebiet van dood en. ten, dat in tijde van'oorlogvierfchepenJoor

leven te hebhen , en over alles , na zijn vns gebouwt , braef met roeiers , krijghs-

knechten en wapenen van het eilant zelf,

uitgeruft zullen worden , om 'hét rijk te

welgevallen , zonder eenigh belet , opzigt

te nemen : zonder oit iemant van dege-

nen , die aldaer wonen \, den z,elven zal

mogen tegenjlreven , rekeningh afeifchen

»f huurloon afvorderên : maer hy zelf,

en zijn ganfch geflaght , vervolgens na

hem , z>ri het zelve eilant in volkomen

en eigen bezit hebben : als of het door

hem eigen bebouwt was. Men heeft ook

een ander bewijs van diergelijk gefchenk,

gedaen door den aldervreed-zaemjlen

keizer Emanuel , zijnde nu in het lot der

zaligen , die dit zelve eilant aen den wel-

edelen en hoogh-lojfelijken heer Joannes

Komnenus , groot-vader van den voor-

schreven Georgius , gcfchonken , en met

een goud* zegel bevefligt heeft 5 met eelti-

ge vafle verbinteniffen van ons , in alle

onze noden en oorfogenjby tejlaen. Hierom

, willen wy nu dit ook defgelijx doen , te ree

-

beschermen : en op dat het zelve doorgenat

vyant overwonnen worde.

Dit is gefchreven , en na gewoonte be-

zegelt , in ons koninghli)k hof , en met
een goude bul beve/Hght. Gegeven aen

den boven'gemelden Georgius, op den

twaelfden der maent fuly , de zevende

indiclie,des /aen 67^ z t na den Griekfchen

ftijly en na des Zaligmakersgeboorte 1224.
Emanuel Komnenus, Hertogh.

Dus verre van 't eilant Marmora„

Twee groote mijlen van de haven,

van de golf van Pardermoot Pandrone,

die bewefte een uitftekende hoek van
Natolia gelegen is , worden drie eilan-

dekens , met een algemecnen naem vars

Rhodia 3 in de zee-kaerten geftek.

Eilant K^lonimo, Trota, &c.

ü Lf of twaléf düitfchc mijlen ren
^—* ooften van d'eilanden Rhodia , Cn

derde halve mijle Zuid-weft vanP«»-
ta Chrifti , Akritu by d'ouden gcnoemt,

(een uithoek van de golf van Ifmyth,

ofNikodemia , op de kaft van Natolia,)

en ontrent, twee mijlen , ten Noord-

wefte van de kuft van Natolia , en drie

of vier mijlen van de ftad Bomfe of

Prufias , leit een eilant of klip Kalo-

mino oïKaionimot in de zee-kaerten ge-

noemt.

Dit zelve eilant óf klip Kalonimo

fchijnt by de Turken Barfacq , en van de

Grieken het eilant van St. Peter gé-

naemt te worden ; dewijl een kapel,met

een klein huisje of kluis, ftaende bo-

ven op eene klip , aen St. Peter toe-

gewyd is.

Ontrent des jaérs zeftien honderten

dertigh hadden drie Kaloyers , ofGriek-

fche geeftelijke Grieken , in dat huisje

of kluis hun verblijf, die by broot, kaes

,

eyeren en geiten-melk, hungewone-
lijke voedfel, leefden, en alleenlijk water

dronken. Zy hadden ook flechten wijn.

Een groot dorp leit aen eenen inbogr,

boven de Noorder-hoek des eilants

:

in den welken de fchepen , op twalef

vadem , ten anker kunnen zetten.

Van de Zuid-zijde des eilants fehieE

cene zant-bank ofrif in zee, welker zijd-

punt grote fchepen fchuwen moeten.

Peter Gyllis , in zijne befchrij ving van,

den Tracifchen Bosforus , of ftraet van

fconjlantinópolen , fielt dicht onder dë
ftad Konflantinoplen , in de Proponüs of
CUar di Marmjra, d'eilanden Pytodes^

Chdcitis , Prota , Platy , Oxys , Antigoni ,

Ifila delle principe , of Prinfen eilant

:

K^dnterovitos , en het eilant van St. An-
dreon.

Voor de kaep ofuithoek ffvw, en
honderr ftadien Ooft-waerts van duin-

hoek Akritas , nu Punta Chrifii , leit

een eilant Pityodes, en een ander Chal-

citis , en een derde Pïota genaemt : van

waer de ftad Chalcedon veertigh ftadien

leit.

Het eilant Proto , dat een Griekfch Eiïanr

woort, en eer/l op Nederduitfch gezcit Proto -

is , fchijnt alzo op Griekfch genoemt te

zijn, dewijl men dataliereerfr, in het va-

ren van Konjlantinopolen na Chalcedon ,

ontmoet : gelijk het noch heden van de.

Grieken Proto ofProti, enopTurkfell

Tinaki , geheetën wort.

Het leit een weinig meer, alszeftig

ftadien , dat zijn fchaers twee Duitfehe

m ijlen , van Konjlantinopolen , en ftrekt

B id
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Oxy

in de lenghtc van 't Noorde na 't Zui-

den , ontrent acht ftadien van het ei-

lant Antigoni.

Aen deflelfs ftrant , na'tOofte, leit

een vlek , en dacr neffens een haven.

Boven het vlek leggen twee ronde wa-

ter-bakken , welker grootfte met een

grootc koepel bedekt is.

Het eilant wort gezeit, in den om-
trek , ontrent drie Italiaenfche mijlen

te begrijpen : en fchiet met twee heu-

velen op : waer van d'een na 't Noor-
de , en d'ander na 't Zuidc ziet.

Het heeft, tuffchen 't Zuideen We-
fte , twee andere eilanden leggen : wel-

ker een Platys , en het ander Oxya ge-

noemt wort.

Het eilant Oxya, fchiet met een fcher-

pe kruin fpits op , en is rontom fteil

en uitgehakkelt , en overtreft in de

hooghte , recht op , alle de heuve-

len van Konjlantinopel.

Aen zommige oorden is'cr , door
de fteil opfehietende kliften

, gee-

nen toe of opgangh. Men zict'er nu
noch kentekenen van water-bakken,
en andere gebouwen. Men zeid al-

daer ook 'skoninghs of 's keizers hof,

en als een lant of luft-huis van eenigc

keizcren gewceft te zijn : het welk ge-

heelijk niet onwaerfchijnelijk is ; de-

wijl het eilant door fterkte , uit de na-

tuur, veiligh fchijnt te zijn.

Het heeft cene have na 't Ooften,
welker moclicn of haven geftoopt leg-

gen. Het heeft ovcrvloet van laurie-

ren , en veelerlei flagh van bloemen.

Maer nergens ontrent Konjlantinopel

,

worden zulke goede en irnakelijke

oefters gevifcht, als ontrent dit eilant.

Niet verre van dit eilant, leit het eilant

Platys, dat laegh en by na vlak is.
PJat

Eilant van tAntigonu

HEt eilant , dat de hedendacghié
|

Grieken Antigoni noemen , werd
by ouds, volgens ichrijven van Zona-

rm, Panormus geheten : hoewel by gene

andere oude fchrijvers, 't zy Grieken of
Latijnen , een eilant aen dien oort

,

jnet den naemvan Panormus, gedaght

wort.

Plinius rekent onder de Propontifche

eilanden , een eilant Antiochie : hoe-

wel dat een gebroken naem van An-

tïgonïe fchijnt te zijn: gelijk ookmif-

fenien Plinius zelf aldus gefch reven

heeft : maer die naem is daer na in het

verfchrijven verbaftert.

Het eilant Antigoni leit vier ftadien van

het eilant Chalcitis,nu chalce. Het heeft

ten Noorde een hoogh uitgekartelt en

fteile ftrant , en de Zuijd-zijde fchiet met
uitgekartelde en fteile afgebroke rotfen,

tot by na aen den bovenden kruin , op.

Ten Wetten leggen ook fteile rouwe
ftranden , met afgebroke rotzen , maer
veel lager. Het loopt aen alle zijden

fchuin neer , en heeft overal eenen op-

gangh van ontrent vier ftadien hoog , en
fchiet veel hoogec uit zee op , als het

eilant Prota.

Op den hooghften top ofkruin ftact

een kerk , en daer neffens een water-

bak , na de Italiaenlc wijze van bouw-
kunft gemaekt , en met een dak van
gebakken fteen overwelft. Daer zijn

ook putten met altijt loopend water.

Aen de Ooft-zijde leit op ftrant een

vlek , daer rontom cenige wijn-bergen

leggen. De reft des cilants is met heide,

rozemarijn , haeg-appcl,en fteen-eikc-

bomen , en met zekere bomen , die eene

gom geven , Ladanum geheten , bewak
fenVoorts is het ganich eilant fteenig,en

heeft ovcrvloet van zeer kleine fteentjes.

Eilant Vitys of Tityodes.

np Egen over het vlek voornoemt,
•* van het eilant Antigoni , leit een

ander zeer klein eilant , van niet bo-

ven vier ftadien of een halve vieren-

deel mijls groot, en fchiet nauwlijx vijf-

tigh treden hoog uit zee op Het wort

doorgaens nu van de Grieken Pitys ge-

heten j maer fchijnt by d'ouden , zoo
Grie-
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Grieken als Latijnen , Pityodes genoemt

te zijn : welk Pityodes Plinius na het

eilant Chalcitis gedenkt of ftelt : gelijk

ook Artemidorus , by Stephanus , ver-

volgens d'eilanden Pityodes , Chalcitis

en Prota gedenkt.

Peter Gyllis wil het eilant Pityodes, dat

Artemidorus gedenkt , niet voor het ei-

lant Pity ; maer voor het eilant Antigoni

aehouden hebben : want dewijl Artemi-

dorus (zeid hy) d'eilanden Pityodes ,

Chalcis en Prota , vervolgens op een

ry gedenkt , zoo heeft hy miflehien ,

door het eilant Pityodes , of het eilant

Antigoni , of een ander eilant , het
Prinlèn eilant geheten, willen verftaen:

want wacrom zou hy zulk een klein ei-

lant, alsf/rygemelt , en hetgrooteby
gelegen eilant Antigoni verzwegen heb-
ben.

Doch het zelve zou men ook van
Plinius kunnen zeggen , die ook het
eilant Pityodes gedenkt. Dies met
meerder waerfehijnelijkheit, het eilant

Antiochia of Antigonia , van Plinius

voor het eilant Antigoni kan gehou-
den worden.

Prinfen eilant.

. , TT Et Prinfen eilant, en óp Italiaenfch

*-* l/ola del principe in een zelven zin

genoemc , kit ontrent vijf ftadien van

het eilant chalcis of Chalce , en is wel

de helft grooter: want het heeft twalef

Italiaenfche mijlen in den omtrek : hoe-

wel andere , als Gyllis , den omtrek

flechts op zeftigh nadien of acht Ita-

liaenfche mijlen begrooten. Het over-

treft in hooghte al d'andere omleggen-

de eilanden.

Eenigen houden het eilant Beshikus

voor het Prinfen eiiant. Men zeid dit

eilant het Prinfen eilant zou genoemt

zijn , van wege de woon-plaetfe der

dochters van prinfen : welke geloften

gedaen hadden , op dit eilant in een

kloofter ongetrouwt , en maeghdelijk

haer leven over te brengen.

Het is een zeer luftigh en vermake-

lijk eilant , en had wel eer twee dor-

pen , maer nu flechts een : zijnde het

ander, door den brant, onlanghsvcr-

flonden. Daer zijn twee Griekfche

kloofters.

Gyllis ftelt op dit eilant aendeOoft-
zijde een vlek, het Prinfen vlek gehe-

ten , en een ander Karya-gcaocmt.

Op ftrant,aen d'Ooft-zijde des eilants»

zietmen grontveften van een oud kloo-

fter, daer inwel eer meer als vijfhondert

Griekfche vrouwen in eenzaemheiE

woonden.
• De Griekfche Keizer Nicephorm

had Hirene in ballingfchap op het Prin-

fen eilant gezonden, welke aldaereen

kloofter deed bouwen. <

Het ftrant des eilants, na 't Zuide,

is rrïet groore rotzen ofklippen, maer
dat , na 't Wefte , met kleine klippen

of rotzen bezet ofomringt.

Boven het vlek Karya leit een ta-

melijke hooge heuvel of bergh , die

met een dal neer fchiet, dat met twee
heuvelen omringht is , en het eilant

midden van ï: Oofte na 't Wefte door-

fnijt.

Tegen over het kloofter, op het Prin-

fen eilant, kit een weinigh van daer,.

een klein eilant, \-Anterovitos geheten.

Het eilant T>emonefus.

TT Et eilant Vemoneftts , of Demonne-
* *fus , was alzoo na zekeren Demone-

fus , deflelfs eerfte bewoonder , volgens

Arijloteles en Stephanus
,
genoemt.

Stephanus ftelt het eilant Vemonefus
by chalcedon, eene ftad van Bithynie:

gelijk hy ook het eilant Chalcitis, te-

gen over de ftad chalcedon ftelt , dies een
en zelve eilant. Plinius ftelt het eilant

Demonefus tegen over Nicomedia, ook
eene ftad van Bithynie , acn het birt-

nenfte van den AJfacenifchen zee-boe-

fem , nu golfo di Ijlmyth of di Nicode-

mie geheeten.

Defgelijx noemt Arijloteles Demone-

fus , een eilant der Chalcedoners , dat

zijn ftedelingen van Chalcedon. Hefy-

chiits ftelt twee eilanden by de ftad By-

B 2 &3«-
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z,mtittm , nu Konftantimfolen , die in 't

algemeen , ofmet een algemenen naem,

Demonefes genoemt waren j maer

die in 't byzonder verfchillen : welker

een chalcitis , en het ander Pityufa ge-

heren was.

Plinius ftelt t'onrecht, volgens Pe-

ter Gyllis , het eilant Demonefus , in

het optellen der eilanden van de Pro-

fontis, voor Nikodemia -, dewijl geen

eilant , zeid hy , in den zee-boefem van

'Nikodemia, by ouds d'sstftacenïfche zee-

boefem genoemt , gelegen is. Daer

nochtans andere , als Smith , een eilant

Pyrgos voor den boefem van Ifmyth,

die by ouds d'Aflacenifche geheten was

,

ftellen.

Op Demonefus was, volgens Arifio-

teles , een plaetfe, die zeker metael Cya-

num , dat is , Azuur , gaf; en ook Chry-

focolla of gout zou-deerfel of bergh

groen- Het befte daer van was van

waerdye zoo dier als gout , en eca

genees-middel der oogen. Aldaer was
ook duik-koper , dat uit den boefem
der zee, met duiken, tot twee vade-

men diep, uitgegraven wert.

Van dit koper was , volgens Art-

Jioteles , een beelt in den tempel van

Afolio , te Sycion , eene flad in Morea ,

gemaekt en opgerecht. Hefychius en

Ariftoteles gedenken ook Demonefifch

koper.

Hierom willen cenigen het eilant

Chalcis of Chalcitis en Demonefus , vooc

een en het zelve eilant gehouden heb-

ben : naerdien geen eilant ontrent Chal-

cedon metalen heeft , als het eilant Chal-

citis,.

Gelijk ook Stefhanus op de een«

plaetfe, het eilant Demonefus , en op de

andere plaetfe het eilant Chalcitis vooc

of tegen over chalcedon ftelt.

Eilant Qkdcis , of Qj^lcitU , nu Cbalce.

HEt eilant , by de oude Grieken en

Latijnen , chalets of Chalcitis ,

wort nu noch by de hedendaeghfche

Grieken Chalce , en by de Turken Hei-

bilt genoemt.

Het leit vier ftadicn van het eilant

Antigoni , tegen over Chalcedon , en

dicht by het prinfen eilant : maer is

ontrent half zoo groot, als het prinfen

eilant.

Het eilant Chalcis fchiet met drie

kruinen of heuvelen op , welker een

na 't Noorde , d'ander na 't Wette

,

en derde na 't Oofte ziet.

De Zuid- zijde des eilants isfehuins

en fteil, en uitgekartelt ofuitgebroken,

met een kom of boefem tuffchen de

klippen ofrotzen, die de zee ontfangt,

en meer als eene ftadie wyd , en vei-

ligh tegen alle winden is, uitgenomen de

Zuide wint.

Het eilant Chalcitis heeft mijnen van

koper , waerom het miffchien ook
Chalcitis , by de oude Grieken, genaemt
was : want chalcos,ccn Griekfch woort,
bediet op Necrduitfch koper.

Boven den gemelden zee-boefem
leit een dal, dat het eilant van 't Zui-
de tot 't Noorde , of van d'eene tot

d'andere zijde, doorfnijt , ofdoorloopt,

en doorkruitt.

Wel eer ftont op een verheeven

oort ofheuvel , in het midden van dit

dal, een kloofter van Grickfche mon-
nikken.

Het eilant (halce of Heibili heeft niet
SmitlK

meer als een dorp, ook chalce, als het ei-

lant,gehetcn. Daer op zijn nu drie kloo-

fters van Grieken. Dicht by het een

kloofter , het kloofter van Panagias

genoemt , dat is, van Maria, (want

alzoo noemen de Grieken de maeght

CMaria , ) zietmen een graf van zeke-

ren Engelsman, EduD/ardBarton, die,

onder de regeeringh van koninging£//-

fabeth , voor gezakt aen den Grootcn

Heer gezonden was, als blijkt uit het

volgend Latijnfch opfehrift , op het

zelve graf gehouwen.

Eduardo Bartoni illuflrijjima ac fere-

nifima Anglorum regina Oratori , vit»

frxftantifitmo ,
qui fofi reditum a bel-

lo Ungarico , quo cum inviclijfinto Tur-

carum imferatore frofectus fuerat ,

diem vbiit

,

, fietatis Ergo.

/Etatis Anno xxxv. Salutis vero

anno 1597. vin. Calend. Januar.

Dat
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Dat is, zet der Turken

,
getrokken >as, over,

Aen Eduward , den voortreffelijk- leden is.

Jlen man , redenaer {of Orateur , ) van uit Gods vrucht,

d'alder - doorluchtighfle en erntvefte ko- In 't jaer zijns ouderdoms vijfen der-

ninging der Engelfchen, die,na de weerom- tig: maer op het jaer des Zaligmakers

komflen uit den Ungarifchen oorlogh , der- vijftien hondert zeven en negentigh,

ypaerts hy,met den onverTvinnelijkflen kei- den iS. Jannuar.

Eilanden van Tapas sJdafe oïTapadomJïa, anders

Papen ofMonnikken, en Prinfen eilanden.

A L deze eilanden voornoemt , als

Prota , Oxia , Platy , ^Antigoni,

Tityodes of Pitys, Chalcis, Demonefus,

Trinfen eilant , Anterovitos , Csin-

dron , i^Andrea en andere, worden nu

van de Turken, met een algemecnen

naem van Papas Adafi,dat zijn papen of

paufên eilanden, genaemt, en in een

zelven zin van de Grieken Papadonifia:

want Adafi bediet op Turkfch
, ge-

lijk Nifos of Nefos op Griekfch , een

eilant. Aldus worden al die eilanden

ook by die van Europe de Papen eilan-

den , en de Prinfen eilanden , na het

Prinfen eilant , een van de grootfte : en,

ïn eenige zee-kaerten, eilanden Rojfe,

en op Italiaenfch Scogli , of klippen

,

Hop genoemt : gelijk ook Plïnius twee

eilanden , met den naem van Rhodujfes,

Jn dien oort gedenkt ; maer behalve

die , ook de eilanden Elex , TLrebin-

thm , Megale , Chalcitïs en Pityo-

des. Vijf van deze eilandc, worden

van de Turken elk met een byzonde-

ren naem genoemt : als Ejfek^Ad^fi,

(dat is , het eilant EJfek

,

) Sedef, Peda,

Severei en Heibili.

De eilanden Papas Adafi of Papa-

donifia, leggen in eea drom dicht by

mafkanderen, met een enghkanaelof

«Grelot. zee-ftraet tuffchen beide , vier * of f zes

tsmith. pranfche mijlen van Konflantinopolen ,

op het Noord-eind van Mar di Mar-

trwra of Witte-zee , eer men aen Kon-

fiantinopolen komt, en een uur of an-

der half overvarens of overroeiens van

Konflantinopolen, voor ftroom.

De eilanden Rojfe worden in de zee-

kaerten eenc Duifche mijle Noord-

Noord-weft van Punta chrifli , (een

uithoek van de golf van Jfimyth oiNi-

codemiA, op het vaft lant van Katolia

of Afie , ) geftelt : gelijk die uitboek

Noord-ooft , derde halve Duitfche

mijle , Van het eilant Kalomino leit.

Eenige willen , dat al deze eilanden Smitl*;

by d'ouden Demonefes zouden genoemt
zijn : hoewel Ariftoteles , Plinius en
Stephanus flechts een eenigh eilant,

met den naem van Demonefus
9

(dat

een en het zelve met het eilant chalcis

was) gedenken; maer Hefychius even-
wel twee , gelijk reeds te voren gc-

zeit is.

Deze eilanden. zijn zeer luftigh en
vruchtbaer , doch niet zeer. volkrijk

bewoont , en alleenlijk by Griekfche

Kriftenen , maer by gene Turken.
De Kaloyers ofGriekfche gecftclijken

van deze eilanden , zijn van dorde van
St. Bafilius , gelijk als die van den bergh
Athos , nu Hagios Oros of Jidonte Santé,

in Macedonien , en als die van ganfeh
Griekenlant. Zy volgen alle een zelve

orde , en dragen alle een zelve klee-

dingh en gewaet.

De zelve eilanden zouden den Krifte- Gielos

nen , indien die mcefter van Konftan-

t'mopelen waren , tot eene luft-plaetfe

zijn : en elk zou, om denabyheit en
vermaek des oorts , aldaer een luft-

huis willen hebben. Zy dienen den Eu-
ropers , die in Konfiantinopelen hun ver-

blijf hebben , als ook den Peroten en
anderen Grieken, tot eene uitvlught.

Maer het welk het welvaren van deze

eilanden mofte zijn , is ten tegendeele

hetgeen, dathunverwoeftinghenon-
dergangh veroorzaekt. De nabyheit

van Konflantinopolen is hen nadeeliger,

als voordeeliger.

"Wanneer d'een of d'ander Janiflar,

of ander dronke Turk zich wil ver-

luftigen , dan vaert hy van Ko-nflantina-

B 3 polen



14 EILANDEN in de zee van MARMORA.1

poleh na een van deze eilanden over, om
vermaek te nemen van zich met meer-

der vryheit aldaer dronken te drinken

('want zelden drinken anders de Turken

wijn, ) en drinkt aldaer het lijf gulzigh

vol , en bedrijft daer na zoodanige

baldaet, als de wijnkan veroorzaken.

De Turken varen met dreigementen

tegen de arme Grieken uit , en flaen

hen zeer dikwils , en ontnemen hen al

het geen, wat hen aenftaet en dient. Wel
is vvaer , dat zy zeer zelden , door de

Turken, doot geflagen worden, dewijl

het moorden ten hoogfte in ganfeh Tur-

kyen verboden is : en men ter zelver

plaetfe een wijn-flefeh ophanght , daer

die eenige wanorde veroorzaekc heeft.

Maer zy vernielen en verwoeden

zoodanigh al hunne tuinen , wijn-

bergen , boomgaerden , en al wat zy

op het lantqueken , dat zy het hert niet

hebben , om iets daer op te houden

,

noch zaien. En aldus leggen by na al

deze eilanden , die alzoo vruchtbaer,

als luftigh zijn , braek of onbebouwc.

Gene andere luiden,als eenige Kaloyers,

queken rontom hunne kloofters , eeni-

ge kruiden , piuk-granen , druiven en

andere vruchten , tot gebruik van hu»
huizen, en om de Franken en andere

eerbare reizers, die hen komen bezoe-

ken, daer op, met vhch t'onthalen.

De vifch wort door hen , dicht onder
deze eilanden in zee gevangen, Zy be-

letten niet vlecfch by hen t'ceten , wan-
neer het daer gebraght wort : al hoewel
zy alle uit het getal der vry willige vifch*

ecters zijn , dien het gebruik van vlcefch

voor altoos verboden is.

De Griekfche Knftenen erneren zich

mee de vifch-vangft , tot hun groot ge-

win. Men vind aldaer nergens by hen
Turken met der woon, tot hun groot

geluk : waer over zy aldaer de oude vry-

heit van Gods-dienft fchijnente genie-

ten.De Turken onthouden zich ook van
hen te bezoeken, 'ten zy wanneer zy
op die eilanden komen,om het Karatfcb

of hooft-gclt op te halen : want die

hebben een fchrik voor de zee,wanneer

dezelve oök het minfte beweeght wort.

Waer over zy , om een zee-lucht te ha-

len,ofop die eilanden zich te vermaken,

niet willen noeh derven overvaren.

Recht tegen over den zee-boefem JEfi»*

van Nikodemie , leitecn eilant Pjrgos.
Pyrgos.

Eilant 'Beshihys.

BEsbikus,ofBesbykut, is een eilant,

volgens Plinius , inde Propontis of

"Witte-zee, tegen over de monden of

kaken van den vliet Rbyndakus, gelegen.

Rhyndakus , en te vore by Plinius

Lykus geheten, iseengroote vliet van

Myfie o£Bythinie,\n klein Jjte.Hy vloeit

uit het meir K_Artynia , by den bergh

Olympus , en valt in de Propontis of

Witte-zce , tuffchen den vliet o^f-

kanius en de ftad [yz>ikum , en wort nu
aMoiet. a Liko of b Lartaeh of c Lupadi , en
b *?* by de Turken Vlubat genoemt. Ste-

eUK
' phantts ftelt het eilant Besbikos, by het

eilant Cy&ikum.

Besbikus was by ouds, volgens Pli-

nius , even als de ftad Cyzikum , acn

Bitbynie
y een lantfehapvan klein Jjïe,

gehecht: maer sriert, dooreene aertbe-

vingh , daer van a'fgefcheurt : gelijk

het eilant Eubea van Beotie , Cyprus van

Syrië , en Sicilië van Italië.

Plinius begroot den omtrek van

Besbikus op achticn duizent fchredem

De zee werpt op dit eilant, alsook

op andere plaetfen aen de Wittc-zee ge-

legen , zekere lichte ftoffe, als fchuim,

op : welke hierom zee fchuim genoemt

wort, en te Venetien en op andere plaet-

fen zeer dier verkocht wort. De eilan-

ders van Lemnos noemen die zee-

fchuim, in de gemeene lant-tale,^r*«//.

Eenige houden het eilant Besbikus ,

voor 't eilant Kalomino , en andere voor

't Prinfen eilant.De eilanden Ishek,Sedef9

Peda , Severei en Taushan voornoemt,

zijn als klippen, en gcheelijk onbe-

bouwt > en van inwoonders ontbloot.

Dus verre van de eilanden , in de zee

van Marmora gelegen.

Op eenige plaetfen der zee van Mar-

mora , en inzonderheit by de ftad/fr-

raktca, zietmen zekere vettigheit , ofeen

Joden-lymachtigc ftoffe , in vorm van

draden of alsftralen, drijven, die de

Griekfche boors-gezellen in witte kle-

den

G,

f;
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den of tapyten, metgroote eerbiedigheit

vangen en verzamelen : dewijl zyhet

voor eene olye houden , welke uit vele

heilige doode lichamen of lijken,

gedreven ofgefmeten wort , die aldaer

fchipbreuk leden ten tijde , wanneer ee-

nigefchepen vergingen, daer in de hei-

lige overblijffelen uit de ftad Konftan-

t'mopelen , na die door de wapenen der

Turken ingenomen was, overgevoert

werden.

Andere, die met reden geen geloof

aen dit wangeloof geven , houden de-

ze ftoffe voor eene fteen-olye : hoewel

die daer mee gene gelijkenis of over-

een-komft heeft , noch inreuke noch

fmake , noch in vloeibaerheit. De-

wijl deze draden of ftoffe vaft is , en

van eene joden-lymachtige reuke en

taeiheit.

Op de ftranden van den Hellefpont en

MARMORA. 15

Fropontts , wort een groote meenigte
van breede wier opgefmeten , dat in de
zee, als gras op het velt, groeit. d'In.

BeIon '

woonders van dien oort verzamelenhet
op ftrant , en mengen het onder klei-

aerde, en dekken of bevloeren daer mee
hunne huizen : dewijl'er de dakken van
de huizen plat zijn. Want naerdien het

langachtige , breede en wecke bladen
heeft , zoo kan het lichtelijk zamen
gedraeit , en onder de klei-aerde ge-

mengt worden.

DeWitte-zee, die door deze engten
fnel voortfehiet , werpt onder andere
ook zeker lichte zee-ichuim op : het

welk d'inwoonders van het eilant Im-
bros en Lemnos , in de gemeene lant-

tale, Arkeli noemen.
Aldaer wort ook zwart korael , An-

tipathes met een Grickfchen naem by
Dioshrid.es genoemt

, gevonden.

Kanael van Kjanjlantinopolen ofZwarte-zee.

TCJ A de Propontis of Mar di Marmo-
•^ ra, anders de Witte-zee,volght een

enge ftraet, door-vaert of kanael, die

tot aen de Zwarte-zee ftrekt , en by

Strabo en Polybius^p hondert en twintig

ftadien, eene ftreke van achtien Iraliaen-

fche , of vierde halve Duitfche mijle

,

begroot wort.

Andere daer en tegen brengen de leng-

te van die ftraet , te rekenen van Bjzan-

tium, oiKonftantinopelen, en Chalcedon,

daer deze ftraet twintigh ftadien breet

is, tot hondert en zeftigh ftadien, by

d'eilanden of klippen Cyaneen, aen den

mom van de Zwarte-zee , daer dezelve

ftraet ook twintigh ftadien breet is.

Deze enge ftraet wert by d'oude

Grieken en Latijnen doorgaens Bospo-

rus ThracicuSy dat is , Tracifche Bospo

een os,uit Europe na Afie,ztn eene plaet-

fe Bous, dat is Os, by ouds genoemt,deze
zee-ftraet overgetogen zijn , die hierom
de Bosporus genaemt was.

Hoewel %^Arrianus , uit het gevoelen
van andere , verhaelt , dat het een an-

dere os zou geweeft zijn , die aen deze
ftraet dien naem gegeven heeft , en

,

op aendringen der Frygianen , behou-
den over deze zee-ftraet

, gelegen tuf-

fchen Chalcedon en Byzantium
, getogen

was , en den genen tot vvegh- wijzer ge-
dient had , dien door het orakel vcr-
maent was , hen een os tot een geleider

van den doortoght te maken : gelijk zy
ook,na het orakel luifterende,behouden

overgetogen waren. Ook was, tot ge-

denk- tekenen van dienovertoght, een
kopere os , door de Cbalcidonenfers of

rus genoemt : dewijl aen hare Weft- 1 inwoonders der ftad Chalcis , opge

zijde het lant van Thracie gelegen is

De Bosporus wiert hierom aldus ge-

noemt , volgens berigt van eenige Grie-

ken van Konjlantinopolen , dewijl zy

dikwils voor aen gezien hadden , dat de

offen over en weder plaghten te gaen

of zwemmen.
Bosporus is een Griekfchwoort, en

zoo veel gezeit , als offen doorvaert of

offen doortoght. Want Io , lnachus

dochter , zou, zoo de poëten verhalen

,

door gramfchap van Jmo , verandert in

recht : op eene plaetfe , Damalis hier-

om genoemt, zeven ftadien van Byzan-
tium, op de uithoek van Sentary, in Ajïe,

daer tegen over
, gelegen. Zoo andere

verhalen , zou een koe, door toght ge-

dreven , na d 'uithoek , waer op namaels

de ftad Byzantium , en daer na Konftan-

tinopolen genaemt
,
gefticht wert , mid-

den over den doortoght getogen zijn

:

waerom die doortoght daer naer Bospo-

rus, en Byzantium Bosporium of Bos-

porïfthe Byzantium genoemt wert.

Zom-
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dit kanael en dcffèlfs verfcheide ftroó*

men, in hetltaliaenfchnaeuwkeurigh

befchreven : wiens woorden , uit het

Italiaenfch vertaelt, aldus luiden.

Het kanael van Konflantincpolen neemt
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Zommige willen , dat wanneer de

Frygianen over deze vaert wilden trek-

ken , een fchip gebouwt hadden, met

een offen-hooftaen de achter fteven,tot

een teken. Ofde Bosporus zou alzo ge-

noemt zijn.van wegen het geloei der of- zijn begin ten Noord -ooft aen de
ten,dat,na men zeid, op zijnen fmalften' Zwarte-zee , op eene plaetfe, Fanary

oort, ter weder zijde gehoort wort. Del met een gebroken Italiaenfchen naem
Tracifche Bosporus , alzo van de Grieken genaemt ; dewijl aldacr twee Fanala y

en Latijnen geheeten, wort nu van de 'dat zijn lantaernen, hangen of opge-
Turken Bogaz,in , dat is, kelegcnoemt

en van d'Italianen Stretta di Konftanti

nopoli , dat is , ftraet van Konflantino-

recht zijn : die , door haer ontdoken
licht , by nacht en donker weer , den
ingang van den mont van dit kanael , en

pel : defgelijx wort dezelve ftraet an- van de Zwarte-zee, den zce-mantoo-
ders ook het kanael of ftraet van de nen. Deze mont is by na twee oude
Zwarte-zee genoemt. Italiaenfche mijlen breet of wijt: gelijk

Aen den inganghof begin van deze

ftraet of kanael , leitopde Europifche

zijde de wijtverrruerde ftad Konftanti-

nopolen , en dacr tegen over , op de

kuft van Afie , het beroemt vlek Scu-

tari op Griekfch , en op Turkfch If-

koaar genoemt , op een onderlingen

afttant van ruim duizent fchreden, of

eene Italiaenfche , en een vierendeel van

een Duitfche mijle. Wat lager na de zee

van ^Marmora toe , leit op de zelve zij-

de, tegen over de Zeven-torens, d'aei-

oudeftad Chalcedon.

De oorfprongh van den Tracifche

Bosforus , is d'Euxinifche Pentus of
Zwarte-zee. Boven de Zwarte-zee is

de poel Meotis , die van aller geheu-

srenis her voor de moeder en voedfter

van de Zwarte-zee gehouden is. Het

eind van de Meotis is de riviere van

TanaU , een ieheid-pacl rullenen Eu.

ropc en (.Afie.

De Zwarte-zee ontfangt den $az\Meo-

tis, door de Ci?nmcrifche ftraet , en valt

,

vergroot met het warer van den Meotis
,

en dat van vele andere rivieren , door

de Tracifche Bosporus , in de Propontis

of zee van Marrnora.

En gcli)k grootc meiren gewoone-

li)k d'eenofd'ander riviere uitwerpen ,

alzoo werpt de Zwarte-zee in d'Ee-

fche-zeed'aldergrootfteriviereuit, die

in 't begin fmal , in het midden breet,

en op het eind engh is. Het eind wort

de Hellcfpont genoemt : maer het mid-

den, dat als een meir is, de Propontis

of zee van Marrnora, en het einde de

Bosporus of kanael en ftraet van Ken-

flantinopolen.

Onlangs heeft zeker Luigi Ferdinando

ook Polyb'ws dien mont effen zoo wijd

maekr.

Dit kanael fchiet met vele krom-
ten en bochten , tot ontrent achtien

Italiaenfche mijlen , ianghs de zij-

de van K^ifie , tot aen eene uithoek,

nu La. Modo. genoemt : ("alwaer men he-

den de voetftappen van oud Chalcedon

ziet
:

) en ook Ianghs de tegen over ge-

lege zijde van Europe, tot aen een an-

dere uithoek Chirkxpi , dat is , paerden-

poorte , geheeten 5 om dat aldacr de

poorte van 's keyzers ftal is : dicht by
die plaetfe , daer de muuren van oud
Byzantium , aen nieuw Byzantium of
Konjtantwopolert , tlkandcsen raken of
vereenigen.

Het zelve kanael eindight aen Mar di

Marrnora , anders by ouds de Propon-

f/r,en nu Witte-zee geheten, meteenen
mont van ontrent eene Italiaenfche mij-

Ie, en een vierendeel wijd of breer. Het
kanael voornoemt raekt ten Noord-
oofte,daer het zijn begin neemt,aen Mar
Maggiore, dat is, Groote-zee, alzoo

by d'Italianen , en by de Neer en Hoog-
duitfehen de Zwarte- zee, en by de Grie-

ken , in een zelven zin , Mauro Thalajpt,

en by de Turken, Karadings genoemt;

maer wert by de ouden Ponttis Euxinuc

geheten.

De Zwarte-zee verzwelgt, na gelang

van hare grote,uit verfcheide omleggen-

de lantfehappen, geweften en koningrij-

ken , zeer veel waters uit verfcheide ri-

vieren,vlietcn en ftroomen, die in dezel-

ve zee haer water ftorten en ontlaften.

Want zy ontfanght water uit Schaleben-

lant , Beyerlant , Oojltnrijk , Mora-

vti , Stiria , Kmnthia of Kmnthen,
KroA-
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Kroatia , Bofinia. , Servia , Bulgaria

,

Hongarie , Zeven-bergen , Walachye ,

door middel van de riviere de Donatie

:

uit zwart ito/fr* en Podulia, doormid-

del van de Gniefler : uit het Zuideren

Oofter gedeelte van /Wf» , en Noor-

der gedeelte van CUoskovte : te weten

,

uit Littoulv , Polejia , Volhinïa , klein

Rufiu , en uit een gedeelte van Podolia,

Vkrain^cn uit het lant der Kofakken,door

middel van de riviere Borifthenes: uit

klein Tartarye, door de riviere M/<w , en

door andere rivieren : uit Zuider Rus-

lant , door den Tanaü : uit de landen

der Cirkajfers, door de riviere Koppa :

uit Mengrelie , door de riviere Fas 5 en

eindelijk uit de gedeelten van i^Ano-

talia of klein <^Afie , die aen de Zuid-

zijde der Zwarte-zee leggen , door mid-

del van verfcheide kleine vlieten.

Zulken groote toeloop van wateren

wort , door middel van het zelve kanael

van Konftantinopeien , aen andere zeen

,

als Mar ai Marmora en d''archipel, mee
gedeclt : hoewel die aldaer van hoeda-

nigheit ofaert veranderen : gelijk in het

vervolgh zal gezeit worden.

Aen de Zuid-zijde, of ten Zuide,

cindight het zelve kanael aen den Po-
pentü , nu Mar di A4armoragchectzn:

welker wijte of breete tot aen Galhpo-

H ftrekt,* a1.wo.er een anJci kanael üc-

gint , wiens enghfte kil of bed-

de , daer by ouds Seftm in Europe
,

en <^Abydus in A(ie lagh : maer wor-

den nu by d'Italianen Caftelli Vec-

chï oïDardanelli genoemt. Eindelijk

,

na vele boghten en kromten vaneeni-

ge mijlen , ontlaft zich dit kanael , ver-

groot met het water , dat verfcheide

kleine vlieten van den bergh Ida in

het zelve ftorten , door een mont
van vijf Italiaenfche mijlen wijt, (die

door twee andere kafteelen , de Nieuwe
kafteelen genaemt , befchermt wort )

Zuid-weft ten Zuide ind'Archipel.

Van belangh en opmerk-waerdigh

mennes z*'n ' *n^ kanael van Kon/lantinopolett,

Kanaeis inzonderheit de ftromen of vloeden,

£"
n

dewijl die in hunne beweegingen te-

ftanti- genftrevigh zijn , of dwers tegen el

BOPolen, kanderen aenlopen , en een verkeer-

den loop nemen : als ook de ebbe en

vloct.

Zeker groote ftroom , Corrente Supe-

. riore , dat is , Boven-ftroom , en ook
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Corrente MaeflraAzt ïs, Groote-ftfoom ,

op Italiaenfch genoemt ; loopt van 't

Noord-oofte en Noorde , na 't Zuid-
ooftc, en wijkt, op de hoek van het Ser-

rail, na 't Zuide af.

De twee andere zijd-ftroomen loo-

pen van 't Zuid-wefte na 't Noord-oofte,

en een ander , ook een zijd-ftroom,
onder oud Chalcedon, loopt van 't Zui-

de na 't Noorde. Deze ftroomen heb-

ben in de breete onder eikanderen de-

zelve proportie ofgelijk- deeligheiti die

in de nevens gaende afbeeldingh dezes

kanaeis, (door Lugi
9 na 't leven afge-

fchctft, ) gezien worden, en lopen na die

zijde , daet na toe de pylen met de pun-;

ten gewend of gekeert zijn.

Late dan A. de Corrente Superiore

ofBoven-ftroom zijn , die van de Zwar-
te-zee begint , en voor een groot ge-

deelte in Mar At Marmora of zee van
Marmora verdwijnt , B. zy een an-

der ftroom , die van het zoete water,

op eene plaetfe Cltattana, begint , eis

by K^imAgitii eindight : lopende, ge-

lijk men zeid, recht tegen Corrente Supe-

rïore of Boven-ftroom aen. C. zy een

ander ftroom , maer klein , die ook te-

gen den Boven-ftroom aenloopt , en

duurt langhs het ganlche ftrant van Scu-

tari , dat, in maniere van een inham,
gemaekt is. D. zy de laetfte ftroom,

die ook een geheel andere of ver-

keerde beweegingh , als de Boven-
ftroom of Groote-ftroom, heeft, die

den zelven by de Toren van Lean-
der , op eene klippe gelegen , over-

heert en onderdrukt : hebbende zijne

onbemerkelijkebeginfelen, na de zijde

van chalcedon toe.

Eer wyd'oorzakevan den loop van
deze ftroomen zullen onderzoeken

,

zal het noodigh zijn , de fnelheit van
dezen Boven Grooten ftroom , ook
in zich zelven, endeverfcheidentheit,

na zijne verfcheide plaetfen of killen,

op te fpcuren en uit te vorfïchen.

De fnelheit van de Corrente Superiore

of Boven-ftroom , heeft zich aldus.

Het water van de Zwarte-zee fchiet

met eene beweegingh , die niet zeer lnel

is,in het kanael , dat daer na d'eerfte ver-

anderingh ontfanght , milTchien door
deaenftoot of flagh, die in de golf of

zee-boezem van Sciarria in Europe ge-

(chiet , die het in Afie na Gibugli Bac-

C gtfi
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vloeibacr bekent is

,

van eene vloeiende

18 KANAEL van

gefi te rugh of weerom kaetft en

drijft : welk het weer na Stretto di Ca-

ƒƒ<•//;, of ftraet van de Kafteelen, terug

drijft : waer door het met grooter

kracht en (nelheit , als in al het ovc-

righ van het kanael , loopt : veroor-

zaektdoorde veelvoudige aenftoorin-

gen, endoor de engte der plactfe.kil

ofbedde: zulx geen vaertuigh aldaer

vaft kan blijven leggen: dewijl de kracht

des neerftromenden waters aldaer gro-

ter, of altoos zoo groot is, alsdefnel-

fte loop van eeneriviere.

In het ovcrigh van het kanael ver-

andert deftroom eeniger mate van die
i
fnelheit des ftrooms te veroorzaken,

fnelheit, en komt tegen de punt of hoek Nufchiet noch over,om van de te-

van het Serra.il of oud By&antium aen- 1 genftrevige zijd-ftroomen B. C. D.
tfooten , byna in rechte lijn. Op de

j

te fpreken.

gemelde plaetieder Kafteelen houtmen Wat den ftroom B. belanght , zoo
de tempel van Merkuur by ouds geftaen moetmen de gemelde vlieten van zoet

te hebben, die, volgens fchrij ven van Ava eer , als de oorzake van zijne be-

dat de fnelheit

eene vloeiende ftoffe , als wa-
ter , vermeerdert wort , na gelangh,

van de vermindcringh der breete van
de kil of bedde , daer door de vloeiende

ftoffe, als water , lopen moet.

Voege hier by de (kilte of fchuin-

te van de vlakte of gront , die ook
merkelijke fcheute aen de fnelheit van
den loop des waters geeft : hoewel
Luigi Ferdinando die daer toe alhier:

niet noodigh acht te zijn. Alhoewel
de fchuinte , fteilte of afgaende vlak-

te des kanaels , anders ook fchijnt de

Polybiui , op eene klip gelegen was

Deze klip fchiet , als een uithoek, aen

de zijde van Ewope, in deze Itraet , op de

enghfte oort des kanaels , dat op de-

zelve plaetfe > (gelijk Polybius ook be-

veftight, ) in zijnen ihoom of loop

groter geweiten kracht begint te baren.

Tolybïus begroot de breete des kanaels

van dezen tempel van Merkuur af,in Eu-

rope , tot aen den oever van Afie , op vijf

ftadien : alwaer men zeid dm -uitrijs

,

wanneer hy tegen de Scython optrok

,

eenefchip-brugh over de ftraet gemaekt

hadde.

By den tooren van Lcander wort

de ftroom ontrent een derde deel min-

der bevonden te zijn » als de ftroom
|

by deze Kafteelen, alwaer die de groot-

fte of fterkftc van het ganfeh kanael is.

Na de uitwerkingen, die in dit kanael

voortgebraght worden , te weten, de

vloct en loop der ftroom'bekent zijn
,

zal het niet bezwarelijk zijn , de

oorzaken daer van , op eenigh vaft be-

gin , op te fpeuren , en uit te vorf-

fchen.

Wanneer men dan den Maeftra of

Korrente Superiore,dat is,groote Boven-

ftroom, als een ontlading van de Zwar-

te-zee, in Mar di Marmora ofMare Blan-

co of Witte- zee betraght , zoo kan men
zeggen, dat die met de voorgemelde
fnelheit voort loopt, ter oorzake van de

enghte des kanaels , daer dezelve door-

fchiet : dewijl in de natuur van het

weegingh , betrachten : die uit hetlant,

aen de zijde van Eurcpe, aldaer in het

kanael vallen, en, na gelang van hun-
ne kracht offterkte , tot aen K^imag'm
den zelven ftroom gaende houden : al*

waer de groote Boven-ftroom , dien

onderdrukten fmoort.

De ftroom C , onder Scutary , heeft

gene zwangheit om verklaert te wor-
den : dewijl men Hechts de vorm of
gcRahc vau het ftxatit Srut/try heeft te

betrachten en aen te merken , dat

een booghs-wijze inham is , en met
een hoek uitfehiet , daer op de groote

Boven-ftroom weerom fluit, ftroomen-

de zoo verre te rugh , als deze in-

ham langh of groot is.

De ftroom D. ontftaetmiflehienuit

eene diergelijke te rugh ftrooming

,

die de groote Boven-ftroom op een ze*

kere klip maekt , welke,onder oud Chal-

cedon , in het kanael fchiet.

Deze ftroom , ten aenzien van de

twee andere ftroomen , is niet zeer fnel

:

alzoo de groote Boven-ftroom aldaet

van zijne fnelte , ten aenzien van de

andere plaetfen, aflaet : ter oorzakc

van de breete der kil , daer hy aldaet

doorfchiet.

Zulx altijt waer is, dat in ieder kil

een neergaende fchuinte of fteilte van

eene vlakte niet van node is : zoo dik-

wils aldaer een uitdrijvende fterkte of

kracht is : die daer na van haer zelve

die neergaende fchuinte, by geval , en

niet



KANAEL van KONS
niet door noot , kan uitgeholt , en ge-

maekt hebben.

Eer \vy overtreden tot het betragh-

ten en aenfehouwen van die bewee-

gingh , die aen alle zeen algemeen is

,

te weten , ebbe en vloet , zal het

noodigh zijn -

t een verhael van de na-

tuur der winden voor af te laten gaen

,

die in dit kanaei waeien, en oorza-

ke van veranderingh aen een kleine of

fiaeuwe of lichte beweegingh van die

vloeden zijn. Want de winden maken

ineene enge ftraet, gelijk die van dit

kanaei is, een merkelijk onderfcheit:

't zy met het water van zijn natuur-

lijken loop op te houden , of te fterk

voor te drijven.

De winden, die meer dan alle ande-

re , en met grooter kracht in het ka-

naei van Konftantinopolett , en op de

zee van Marmora of Wïtte-zee , gewel-

digh woeden en waeien , zijn de Zuid-

oofte en Noorde winden , die niet min
verfcheide , door den oort of plaetfe

,

als door haer uitwerkingen zijn.

De Zuid-oofte wint hout den natuur-

lijken loop van dit water op, meteen
grooter oploop of aenwas te veroor-

zaken.

De Noorde-wint ten tegendeele drijft

de gefteitenis van de natuur voort,

die deze boven wateren na 't Znide doet

lopen.

Meeren minder doen de winden haer

in verfcheide zaifoenen des jaers gevoe-

len : dewijl de Noorde wint , inzonder-

heit in de Lente en Herfft , het meefte

aldaer waeit , en in het overigh des

jaers , by beurte met andere winden

,

de Zuid-oofte wint. Op den middag ba-

ren de winden aldaer de grootftc

kracht , (gelijk men ook op andere

zeen bevind, } en gaen met 't afgaen van

den dagh , tegen den avont leggen.

De natuur van deze winden is niet

min , als hare plaetfè of gelegcntheit

,

tegenftrijdigh : dewijl de Zuid-oofte

wint hitte met haer brengt, en vermoeit-

heit aen 'smenfehen lichaem,en een hel*

dere lucht maekt. De Noorde wint daer

en tegen veroorzaekt koude en don-

ker weer , en doet de lucht met nevel en

mift overfchaduwen en betrekken.

Wanneer de Noorde wint waeit

,

dan kan geen vaertuigh of fchip over

de zee van <JWarmora , na het kanaei
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van Konjlnntinopolen opkomen : maer
dan komen de fchepen over de Zwarte-
zee , en langs 't kanaei van Konfianti-
nopolen , voor wint af : en verfchaf- 7

fen aen de ftad Konftantinopolcn alle

noodwendige behoeften en voorraet

van lijftoght.

Ten tegendeele, wanneer de Zuide
wintheerft,dan kan niets uit de Zwarte-
zee na Konftantinopohn afkomen ofop
gevoert worden : maer alles komt dan
van de zee van Marmora. Aldus zijn

deze twee winden , als fleutels van Kotv-

ftantinopolen , die den ingangh voor
de fchepen openen : wanneer die beide

ophouden , dan dientmen zich van ber-

ken en riemen.

Luigi Ferdinando heeft in alle delen
I(1 het

eenig klein onderfcheit van eb en vloet, kanaei

die men aldaer verneemt , vvijtlppigh !?
n

van ftuk tot ftuk verklaert : volgens (tand-

de opmerkingh en ondervindingh , die noP°-

op veele wijzen daer van door hem , /nvToet

in het kanaei van Konftantinopolen, aen

de zijde van Galata , voor de hoek
van het Serrail

, gedaen is : te gelijk

met de winden , die op de dagen der

aenmerkingen waeiden.

Doch dees ebbe en vloet onderhaut'cr

die vafte orde niet , die men in andere

zeen befpeurt : die hierom in vele din-

gen mangelen , om tot de gelijkheit van
die orde te kunnen gebraght wordenj
dewijl men aen te merken heeft , dat

die groote Boven-ftroom een andere

beweegingh, met groote kracht, niet

toelaet.

Dicht by Zuider-zón ofmiddagh-
uur , begint het water of de vloet te

zakken of af te lopen , en duurt tot

aen drie uuren des nachts , gerekent de

nacht van zonnen ondergangh ofna zes

uuren.

Na ecnen korten ftilftant of ophou-
dingh des waters, volght op nieuw een
afwaffchingh of afloop , die Lüigi niet

toegelaten wert , verder of langer

t'onderzoeken en vernemen , ter oor-

zake de Turken geene Kriftenen des

nachts , op den oever van Galata , wil-

len laten blijven.

Met opgangh der Zon is , ten aen-

zien van haer ondergangh van den

volgenden dagh , by na altijt de peil des

waters hoger. En het is bewijzelijk, dat

dit de waflehingh of oploop des waters

C z van
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van dit kanael zy , die , in den nacht

begonnen, acnhout, of, om beter te

zeggen , vermeerdert of toeneemt , tot

dicht aen den middagh.

Hieruit zou men dan mogen befl ui-

ten, en eenevafteftelling maken, dat

het water ontrent zeftien uuren des

daeghs oploope , enachtafloope, vol-

gens d'opmerking, den tweeden en der-

den dag van Lentemaent,door Luigi ge-

daen : het welk hy niet weer heeft kun-

nen vernemen , hoe groote naerftigheit

hy ook aenwende , en hoe veel gelts

hy ook aen de Turken uitloofde.

En byaidiendit zoo vervolgt, (ge-

lijk Luigi voor bewijzelijk hout,) met

dezelve orde in den Zomer , zoo zal

men bevinden, dat het moment of oo-

genblik van den grootften afloop ofeb

des waters , in den morgen-ftont of

dagenraet zy. Eene zake , zeid

Luigi , die door eenen anderen naeu-

keurigen perzoon namaels kanonder-

zogt worden.

Dies was dan degrootftc vvaflehing

of oploop of vloet des waters , aenge-

merkt zonder eenige verandering van

winden, effen of recht na by den mid-

dag.van den dag der Lente zonne-ftant

ofnacht-evening: te weten,van vijf dui-

men. Maer Luigi fielt de grootfte af-

waffchingh of afloop of ebbe des wa-
ters , acht duim en een vierendeel te

zijn , als te zien is in zijne nevensgaende

tafel : wacr in nootwendigh op het

getal van 24. moet gelet worden :

dat , als eene vafte peil des waters,

door den zelven Luigi geftelt wort. In

dewelke men zich nootwendigh van

d'aftrekking van meer en minder moet
dienen , om de rechte maet van den

op en afloop, ofebbe en vloet, des wa-

ters van dit kanael te hebben.

Derhalve is warelijk in dit kanael

een vloet en hervloet , of eb en vloet j

hoewel die tot noch toe , om zijne

kleinheit , van veele niet aengemerkt

noch befpeurt of gekent is. Het
welk de beweegingh van de (hoornen

toe te fchrijvenis, die, door hunne
kracht , deze beweegingh onderdrukt

houden : welke haer alleenlijk flaeu-

welijk aen den geen vertoont , die

dezelve naerftelijk aenmerkt ofga flaet,

en daer van een naerflige aenmerker
is.

Socta-

Behalve d'eb en vloet , en Boven- Onder-

droom , is in dit kanael een andere ofcor-
wonderlijke beweegingh of loop of rente

ftroom , Corrente Sottana . dat is ,

c

Onder-loop.op Italiaenfch genaemtjde-

dewijl die onder den Corrente Superiore,

dat is, Boven-loop offtroom , vloeit, en
tegen den zelven aenftreeft , ofeen ver-

keerden loop neemt. Dezen Corrente

Sottana of Onder-loop ofOnderftroom
hebbende Turkfche viffchers , in het

uitfmijten van hun vifch-netten , eerft

aengemerkt en befpeutt: want als die, na
het vaft maken van hunne barken of
vaertuigen, de netten ter vifch-vangft in

het water des kanaels uitfmijten , zo be-

merken zy , dat dezelve f tot eene zekere

diepte , met de beweegingh van den Bo-
ven of Opper-ftroom , voortgaen of

voortdrijven; maer daer na eenen recht

verkeerden wegh, of na eenen wegh,

recht verkeert tegen den eerden aen,

wijken : langhs den welken zy, ach-

ter de bark , tot op eenen afftant van

hare lengte, boven gebraght worden.

Ook getuight Luigi Ferdinando deze

beweegingh of Onder-ftroom , door het

volgend middel , bevonden en aen-

gemerkt te hebben. Na een bark wel

vaft gemaekt te hebben , liet hy eene

enkele koorde , met een loot daer.

aengehangen , in het water zakken

:

die dan door hare verfcheide wcgh-
fchietingh , afwijkingh , beweegingh

of dyzing of flingeringh toonde , na
welke zij de dezelve gedreven wert ; de-

wijl die noit lijn-recfn ofin 't loot op en
neer bleef hangen. Behalve de buiging

of weg-wyking, voelde hy eene uitdrij-

vinghin zijnehant, daer mee over een

te komen.

Deze veranderingh van wcgh-wij-

kingh na de zijde van 't Zuide na t

Noorde , gefchiet met fnelheit en
kracht, by wijle tot de diepte van tien

of twalef Tutkfche fchreden : eene

fchrede gerekent op eene vadem van een

volwaffen menfeh. Dit kan klaerder

en oogenfchijnlijk , door middel van

aenwijzingh der tweede afbeeldingh , in

de volgende prent,gcvat worden.

Late A. B. het gezight of verfchict

van een gedeelte van de kil des kanaels

zijn , en C. D. een gefielde perpendiku-

lacr of loot-rechte lijn , die van de hant

begint, die dezelve hout.

Het
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Her is geen twijffel , dat by aldien

het water zal ftilftaendc zijn , en

niet door eenige oorzake beweeght

word, ofde koorde C.F, met zijn loot

daer aen gehangen , zai langs de Verpen-

diklunre of lyn-rechte ftijl C. D. neer-

vallen of fchieten , en niet daer buiten

gaen : gelijk die doet , door de bewee-

ging , die haer van den Boven-ftroom

ingedrukt is, na A. toe.

Ook is het meer dan zeker, dat by

aldien de uitdrijvende oorzake aen de-

zelve zijde tot aen den bodem of gront

duurt en aenhout , de koorde C. F.

zal met zulke kracht na de zijde van

B. niet gewent of gekeert worden.

Waerom met zekcrheit te befluiten

is , dat by aldien deze uitwerkingh van

den Onder-ftroom tegenftrijdigh ofte-

genftrevigh is , met d'andere uitwer-

kingh van den Boven-ftroom , noot-

wendigh ook d oorzake daes van tegen-

ftrijdigh zal zijn.

De oorzake nu is de Boven-ftroom

,

die na 't Zuide toeloopt , en van 't loot

de lijn C. F. of van de loot-rechtelijn

de koorde C. F. beweeght.

Uit het bekent ofbewuft dan is noot-

wendigh te befluiten , dat aldaer in de

diepte voornoemt een ftroom zy , die

van A. na B. gaet , met verfcheide fhelte,

dieOok Van de oorzaken geregelt wort ,

die de fnelheit van den Boven-ftroom

veranderen: te weten, van de meerder

en minder breede kil : want men be-

ipeurt en verneemt, dat de Onder-

ftroom buiten het kanael van Konfianti-

nopolen: te weten,aen het begin van Mar
di tMarmora , onbemerkelijk ofonver-

nemelijk is : gelijk even ook de Boven-

ftroom is , en is dieper dan die in het

kanael.

Men befpeurt ook veranderinghop

eenige tijden in dezen Onder-ftroom

:

want op het eind van Ooghft-maent

is die by na onbemerkelijk.

In dit kanael dan heeft men , ge-

lijk aengewezen is , twee groote ftroo-

men,als de Corrente Maefira ofSuperiore

of Boven-ftroom , en Corrente Sottana

of Onder-ftroom, d'een tegen d'ander

aengekeert , en d'een boven d'ander

:

overgeftagen de zijd-ftroomen , die ook

tegen den Boven-ftroom aenftreven,

en te vore vetklaert zijn , en een zelve

beweegingh of loop met den Onder-

ftroom hebben.

D'oorzake van dezen tegenloop ofdit

tegenftreven der twee ftroomen, fchijnt

gegrontveft en te fteunen op een begin

ofgront- regel in de Filofofye , die luit,

dat het zwaerder het lichter wegdrijft.

Dewijl dan in dit kanael twee gc-

vaerten van wateren zijn, het een lich-

ter dan het ander : naer dien het water

van den Onder-ftroom tien greinen

zwaerder in gewighte bevonden wort,

als dat van den Boven ftroom , zoo
zullen wy de volgende ondervindinge

,

geftelt op een begin van zwaerte en

lichte , ten toon ftellen , die klarelijk

deze twee tegenftrevige ftroomen zal

aenwij zen.

Men neemt een vat of kas , als in

de nevensgaende tweede figuer wort
afgebeelt, verdeelt in twee gelijke de-

len X. Z. door een middelfchot A. C.

dat in het onderfte gedeelte eenen

mont of opening of gat D , en in het

bovenfte gedeelte een gat E. heeft.

Het gedeelte X , na het gatD. toe-

geflopt is , vultmen met zout water

van een zelven gewighte of zwaerte,

als het water van den Onder ftroom.

Het gedeelte Z. vultmen met water ,

gelijk in gewigte, met dat van de Zwar-
te-zec,dat in de hoger op^elege plaetfen

oolrgoetie, om fpijfe in te koken.
Daer na, indien men het gat D. opent

zal aenftonts het water X. in Z. ko-
men , en dat van Z. in X. door het

gat E : alwaer juift de twee pylen ei-

kanderen aenkomen.
En zoodanige beweegingh zal ein-

delijk zoo langh duren, tot dat eeni-

ge genoeghzame vermengingh gefchiec

zy,om deze twee wateren een flagtigh te

maken , en tot een lichaem onder mal-
kanderen te vermengen , of tot dat die

beide eikanderen geheelijk ingedronken

hebben. Het welk in de Zwarte-zee

niet kan volgen ofgefchieden , dcwijl'er

noit d'oorzake ontbreekt, die het be-

let , ten opzightc van de ftroomen der

rivieren , en d'onder ftroomen , die

beide van geduurigh lopende of ceu-

wigh duurende beginfelen ontftacn:

d'een van rivieren , en d'ander van de

zeen.

Wanneer men dan deze ondervinding

toepaft , die alle voorwaerden met haer

brenght , die men in het kanael van

C 3 Kon-
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Konjlanünopolen verneemt, zoo zal men
nootwendigh daer uit bcfluiten , dat de

Boven-ftroom voor een groot gedeelte

door Uit Ofdoor WCgdrijvingh geschiet,

die zy van de zwaerte des waters , ver-

oorzaekt door den Ondcr-ftroom , ont-

fanght : die, als te gelooven is, zoo
klachtelij k werkt, van wegen het ont-

moeten van het zoet water der rivie-

ren. Ook kan men zonder twijrïel

zeggen , dat dezelve Onder-ftroom

zich verfpreit of vermenght , van de

vereenigingh der andere zeen af , met

de Zwarte- zee. En hierom zal her, uit

kracht van dit beginfel , niet be-

zwarelijk zijn ,. aen veele te verkla-

ren en ontfouwen, die verbaeftftaen

in het befchouwen , hoe het mogelijk

zy , dat een zulke groote ontlaftingh

van water nooit mangele of ont-

breeke , en in d'andere zee , als Mar
di Marmora en ^Archipel, geen gro-

te vermeerderingh van water make :

naardien de aengemerkte bewegingen
dat klaer voor oogen ftellen.

Luigo Fsrdinando getuigt , dat hy tot

het betraghtcn en befchouwen van de-

ze beweegingh of Onder-ftroom dezes

Kanaels \ uit het vcrhacl en beright

der Turkfche viffchers, allereerft aenlei-

dingh bekomen hebbe.

Dccs Ltfi^p TerAi»a»Ao raernt en ftoft

geweldigh allereerft dezen Corrente Sot-

iona of Ondcr-ftroom , uit beright der

Turkfche viffchers , aengernerkt te heb-

ben ; daer nochtans Peter Gjllti , by na

anderhalve eeuwe voor hem , den zel-

ven Onder ftroom of loop des waters,

ook uit beright der Turkfche viflehers,

heeft aengernerkt , als blijkt uit zijn vol-

gende fchrij ven.

De viffchers getuigen, dat de Bosporus

of kanael van Konjlanünopolen onme-
telijke kuilen en draei-ftroomen hebbe.

Ook loopt de geheele vloet offttoom

van de Bosporus niet geheelijk na By&an-

titan ofKonjlantinopolen toe : maereen

zeker boven of opper gedeelte van den

zelven , dat voor 's menfehen oogc

zightbaer is , wort uit de Zwarte-zee

na Konjlantinopolen gebraght. Doch
het onderfte gedeelte, dat dengrontof

bodem aenraekt, fchiet tegen den loop

van den Opper-ftroom aen : het welk

zy zeggen , hier uit te bcfluiten , de-

wijl de vifch-netten, na zy die diep in

den
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't water geworpen hadden, altijt door i rechte hant, in het varen vanGalipoli

den onderden ftroom opwaertsnaj»- 1 na. Konftantinepolen : znEurope, dat op

pyns kapel toe , gebraght worden. Men
zeid, dat de fchepen, aldaer te gronde

gegaen, nergens weer te voorfchijn zijn

gekomen : noch ook het volk, dat op de

fchepen was. Het welk tot een be-

wijs ftrekt , dat deze ftraet of kanael

zekere afgronden en kolken of draei-

ftroomen hebbe ; in welker diepte de

fchepen , die te gronde gaen , door de

tegenftrevige ftroomen fteil neerwaerts

gedreven worden. Dies men d'oorza-

ke van den loop van dezen verkeer-

den Onder-Aroom op deze afgronden

of kolken zou mogen leggen. Dus
verre Peter Gyllis.

Tot hier toe van den loop dezer ftroo-

men des waters van de Bosporus , of

kanael van Konftantinopolen of Zwar-

te-zee ,
gefprooken te hebben , zullen

wy in 't kort ook eenige klippen of

kleine eilanden, zoo die in het begin,

als einde des zeiven kanaels leggen,

. ten toone ftellen : doch eerft de ftant en

gelegentheit van den Propontis of Mar
di Marmora , en de fchip -vaert uit deze

zee , na het kanael van Konfiantinopo-

len, befchrijven.

De Propontis , of Mar di Marmora ,

"leit „tuflehen d'acht en dertighfte en een

en veertighfte grapt- . ."Nroocda» brc*^

,

en ontrent tuflehen de vijf en acht en

vijftighfte graet van lenghte befioten.

Uit deze gelegentheit kan menoor-
delenjdat de Propontis in een zeer getem-

perde klimaet leit : die noch ten Noor-

den de guure koude , noch ten Zui-

de brandende hitte gevoelt.

Ook zietmen weinige oorden op den

aerdbodem , daer mcninzulken klein

beftekzoovele groote fteden gebouwt
heeft , als men rontom dien grooten

de linke hant leit , toont noch op zijne

oevers, de ftcden van Rodijlo , het nieuw
en oud Perinthtts ofHeraklea , $elivret
Bevado , Grant-pont'ew meer andere.

Wanneer men de eilanden Papado-

riifia of Papen eilanden verlaet, be-

gint men Konflantinopolen te nade-

ren , dat men op de linke hant ziet

leggen, en vaert langs ofvoorby deflèlfs

muren , die van het kafteel der Zeven-

toorens , tot acn het punt des Serrails

(hekken. . Daer voorby moet met
een fchip de koers na 't Noord-oofte

genomen worden , om voorby de hoek

of punt van het Serrail te komen , ten

einde den geduutigen ftroom van het

water des kanaels van Konftantinopolen

te mijden , die met groote kracht uit

de Zwarte in de Witte-zee vallen , en

ongetwijffelt het fchip tegen de hoek van

het Serrail zouden aenfmijten : want

nergens loopen de ftroomen van dit ka-

nael fnelder na. de Witterzee , als on-

trent Kwjiantinopolen. Aen eeaige hoe-

ken van de ftraet van KonJlantinopolent

valt de ftroom zoo geweldigh fterk

uit de Zwarte-zee, als ofheteenlichfi

aflopende riviere was. En het is'ec

op veele plaetfea. over de veertigh va*

d«jtaa diep.

Men iaetdanhet^m^/ï op de linke

hant leggen, en vaert langhs de zijde

van Scutary , dicht voorby cene klip

:

waer op een tooren gebouwt is , de too-

ten van Leander , doorgaens by die van
Europe genoemt.

Aldaer bevindmen zich op den luftig-

ften oort des aerdbodems , door het op-
doen van de wijd-beroemde ftad van
Konflantinopolen , en in drie zee-armen,

welker een uit den Noord-oofte komt

,

zee-boefem, op beide de oevers, wel en is het kanael van Konjïantinopole»

eer had,

Het berucht Cizicum, vermaert Ni-

eea , vermakelijk Nikodemie , onge-

lukkigh Chalcedonie , en zoo veele an-

dere fteden van name, die op d'oevers

van de Propontis , aen de zijde van Afie,

•lagen , getuigen genoeghzaem , dat dit

groote gedeelte des aerdbodems van
zijnen kant niets heeft nagelaten , dat

tot cieraet van deffelfs kuft kon (trek-

ken.

Alle deze fteden heeft tnen op de

d ander zee-arm fchiet na 't Noord-we-
de , en maekt dehaven van Konfiantino-

polen , tuflehen Galat& en Konjtantino*

polen zelf: de derde zee-arm, dievaa

de -beide zee armen gemaekt wort

,

ontlaft zich in het midden van eene

groote kom, Propontis of'Mar diMar-
mora of Witte-zee genoemt.

;
Deze drie groote zee-armen he-

lpoelen Europe en Konjlantinopole»

aeia d'cens , en i^dfie acn d'a.nderè

zijde.

Op
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Op het einde des kanaels van Konjlan-

Tooren tlnopolen , tuflchen of tegen ovec de

Leaoder. noek; van net Serr*Ü van ^Onfiant'tns-

polen , en tuflchen Scutary , of dicht

dacr benoorden, onderde kuft van A-

fie , is op de gemelde klip ofrotfè , een

vierkante fterke tooren gebouwt , en

met een vierkante muur omringht

,

die acn zijne voet vele . fchiet-gaten

heeft, en met grofgefchut geftoffeert is:

hoewel die tooren met weinig krijgs-

volk bewaekt wort.

De Turken noemen dezen tooren

Khes-kalafe, dat is gezeid , kaftetl der

maeght : maer eenige Europers door-

gaens den tooren van Leander j hoe-

wel zonder eenige gront of vaft be-

wijs : nacrdien Leander niet op dien

oort over het water toogh , om zijne

minnarefle Hero te gaen bezoeken.

In het midden van dezen tooren , is

een put , met koel en zoet water , die,

naer men zeid, haren bron ofoorfprong

uit een rotfe, dewelke rontommetde
zee omringht is , heeft , en van het

vaft lant komt. Andere , als Loir ,

houden deze put flechts voor eene re-

gen-bak , en niet voor eene put van
verfch lopend water.

Voor de Zeven-toorens leit een blin-

de klip onder water : daer op de zee-

man , om den fncllcn ftrouui > van

boven komende , letten moet.

Vifch- De ftract van Konftantinopolen voet
u'jkheit ccne gr0ote meenighte van viflehen

,

ft

"
et van veelerlei fiagh, inzonderheit zwart-

van viflehen: daer houden ook vele bruin-

ftam'i-
viflcnen of dolfynen , Pelamides by

nopoien d'ouden genocmt. Hierom wort niet

tonrecht by Herodoot, in zeker Griekfch

opfehrift , de Bosporus de vifchrijke Bos-

porus genoemt.

. . Byzonder merk-Waerdigh is de paf-

ïwdin. fagie ofkoers , ofdoor-toghten wegh,

dien verfcheide viflehen , door oflangs

het kanael van Konftantinopolen , in ver-

fcheide faizoenen des jaers , zoo in het

zwemmen uit de Witte, na de Zwarte-

zee , als weer uit de Zwarte , na de

Witte-zee, nemen.

In de Lente begint d'ecrfte vifch van

alle andere Lifla, (alzoo van d'Italiancn

genoemt,) haren koers ofwegh ofdoor-
toght uit de Witte na de Zwarte-zee
te nemen , dat eene geheele maent
duurt.

Deze vifch begint haer , volgens on
dervinding der Turkfche viflehers, aen
de zijde van Afie tien dagen eerder te

bewegen , als dezelve vilch aen de zij-

de van Europe doet.

Daer na volght een zeker flagh

van eene vifch , de Cefalo of harders :

en by millioenen de Scombri of makre-

len , dat langer als twee maenden duurr.

In den zelven tijt zwemmen , den tijt

van vijftien dagen.de Rombi oftarbotten

van eene onmetelijke groote door: daer

na een zekere vifch raz>e geheten: dan de

Cani of zee-honden : en in de laetfte

dagen van Bloeimaent , en in de eerfte

van Zomer-maent , zekere viflehen,

* Pelamides by de oude Grieken en Ro- * Brui«-

. viflehen
meincn geheeten. ofDol.

Na het eindigen van den Zomer- fynen of

fchen Zonne-ftant, volgen in den ge- JJ"^
woonelijkcn door-toght de Spada of

Zwart-viflchen, die in grooter getale

,

in het midden van Hooimaent , en in

het begin van Oogft-maent,door zwem-
men : gelijk ook de Sardytt , en de

vifch Cefalo , die de viflehers in zekere

zec-boefems opfluiten en houden , om
aldaer in of tegen den toekomenden

winter vet te laten worden. Al de

fchelp-vifichen, die aldaer in grootert

ovcrvloet zijn, worden 'er meer, als

alle aiiUcic vltfchcn , gevangen.

Daer valt een zeker flagh van oefte-

ren , Midia van de Turken , en van
K_s4ldrovand UUidula , en van Plinius

miflehien Mya geheeten : dacr in ze-

kere peerlen , hoewel van flechte wacr-

dyc, groeien.

In den Herfft keeren , door het zelve

kanael , al de gemelde viflehen uit de

Zwarte-zee , en komen , door de Witte-

zee j in cl'Archipel of Egeefche zee : ge-

lijk die zee inderdaet warmer is. D'ecr-

fte van alle begint aen die zijde de Spa-

da ofZwart-vifch haer te bewegen.

Daer zijn ook eenige viflehen, die

haer altijt in dit kanael onthouden , als

de Barbelen, Triglie,Gobi y
^rboricn

Sfoglie. Al deze viflehen zijn in hoeda-

nigheit van vleefch en ftofte flechter , als

die van Italië : dewijlze onfmakelijk

zijn, en inzonderheit de fchclp-viflchen,

die met zout moeten gegeten worden.

De hoedanigheit dezer viflehen is, in

verfcheide faizoenen, ook verfcheide:

dewijl die , wanneerze uit de Witte

na
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alwaer de vleet ofjlroom haer ouderfchept,

te gelijk met de voordeeligbeit der plaet-

fen , en verjchaft den Byzantiners en

Roomfcben volte een gedenkwaerdige in-

komfte. Adaer de Chalcedoners . die

dicht daer b) tegen d'over gelegeh.fi wo-

nen , worden niet deelacbtigb aen den

overvloei van deze vijch, noch hebben geeft

deel aen dit genot , dewijl de Pela mi-

des dier havens niet aendoen.

'Plinim befchrijft het vlieden derPt?-

lamides, voor de witte klip, onder chal-

cedon gelegen, aldus. In het kanael i an

den Thracifchen Bosporus , in d'engh-

ten zelve van de (traet , die Afic en

Emopcfcheit , ncffens Chalcedon, aen

de zijde van Afie, is een (leen 'vaneen

"Wonderlijke Toitheit , die van den bodem

{cf "Watten) tot boven tce blinkt. Be Pe-

lamides , door het gtzight van dezen

na de tegen overgelege • zijde vznfieen fchiclijk verfch-ikt, fchtcten altijd

Byzantiunt , (nu Konfiantinopolen) be- met een fnellen troep na de uithoek %an

na de Zwarte-zee zwemmen , mager

enfehraei, enalsgefchrooktzijn ; de-

wijl der zclver meefte dan kuit gefchoo-

ten hebben ;
enook miflehien van wegen

de hoedanigheit des voedfels of aes. De

vifch Pelamide inzonderheit is in dien

tijt zeer fchadelijk voor de gezontheit;

dewijlze heete koortfe veroorzaekt.

Daer en tegen zijn al de viffchen, wan-

neerze uit de Zwarte -zee weerom kee-

ren,vet en beter,veroorzaekt miffchien

door de fpijze of aes, dat in de zelve

zee eigendcr ofvoedzamer voor haar is,

als 'm d'^Archipel of Egeefche zee.

Zoo men het fchrijven van Strabo,

Flimus , Tacitus en andere gelooven

magh , zouden de viffchen Pelamides

de ftranden van Chalcedon , aen de zij-

de ran A/te , door het zien van eene

witte klipoffteen , fchuwen, en haer

geven en aldaer in overvloet ge^

vangen worden : want aldus fch rijft

Strabo. Een zee-boefem Keras , dat is,

hoorn, genaemt , raekt aen de muur van

Byzantium (nu Konftantinopolen ,) en

fchiet na 't iVefle tot zeftigb ftadien , en

avort in veele zee-boefems, als in takken,

feklooft. De Pelamides , in dezen zee.

hoefem vallende , worden lichtelijk gevan-

gen , x.00 om de meenighte der zelve , als

om de kracht des aendrijvendenfirooms ,

en ewhtc der zee-boefems : zulx die om

den engen oort ook met de handen haer

vamen laten. Dit dier komt in depoelen van

Meotis voort, en valt, als het een weinigh

gegroeit is, door den mout by fcholen uit, en

fchiet na het Afiatifche (trant , tot aen

Trapezus en Farnacia : en aldaer wort

dit gedrogbt eer/l gevangen ; maer die

vruqht is aldaer van geen belangh ; want

z>y heeft dan noch de volwajje groote

niet, Wanneerze tot aen Sinope geko-

men zijn, dan zijnze tot den vangjfl en in-

zoutingb tydiger. Wanneerze tot aen de

klippen of eilanden Cyanes {die aen de

mont van de Zwarte-zee leggen , d'eene

va de zijde van Alle , en d''andere na de

zijde van Europe , met eene flraet van

twintighjladien tuffchen beide ,~) gekomen,

en die voorby geraekt zijn , verfchrikt ze-

kere witte klip of rotfe , die van hetftrant

van Chalcedon in zee uitfebiet , zoo-

danigh dit gedierte , dat het aenjlonts

tta de tegen over gelege kaft zich went

:

Byzantium , Chryfoceras , üdt i • , gout-

hoorn , om dis oorzake genoemt. Dies

is al de vanghfl van die vifichm te

Byzantium , en te Chalcedon eengroot

geb-ek daer van.

Tacitus fchijnt ook van een zelven ge-

voelen te zijn , daer hy aldus fchrii*r, By-

zantium heeft eenen vruchtbaren gront ,

en vruchtbare zee : deTvul de jthoólc ( of

meenighte) van vifcben uit de Zwarte-

zee fchietende , en rerfchrtitt door de

fchtiinzefienen , die onder de baren leé-

gen*, den bogr van het ander jlrant v.r-

laet , en na de havens van Byzantium ge-

dreven IVO! f.

Maer al dit verhael en fchrijven van

Slrabo , Pl-nirn dn Tacitm , nopende
de viffchen Pelamides , dat die eene wit-

te klipoffteen, onder hetftrant van
Chalcedon gelegen , zouden fchuwen, en

haer , uit fchrik , na de tegen overge-

lege zijde vznBjzantium begeven, en

aldaer gevangen worden , bevindmen

oogfchijnelijk een verdichtfel en vallen

te zijn : dewijl die viffchen
, gelijk gezeit

is , door het kanael van K, n/Lmtinopelett

uit de Witte in de Zwarte-zee, en van

daer herwaerts , onbefchroomt zwem-
men. Gelijk ook Luigi Ferdinando ge-

tuigt, zulx noch door zien noch uit den

mont en verhael van andere te hebben

kunnen vernemen. Maer veel meer be-

vond hy het ftrant of den oever van

Chalcedon vol netten, om de vifch Pela-

D mides
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mide te vangen: en kon daeren tegen

geene zulke witachtige kleureaen den

zeiven oever befpeuren.

Andere, als Loir , twijffelen of de

klip , daer op de Toren van Leander

ftaet, niet wel die witte (teen zou mo-

gen zijn , die de viflchen Pelamides,

in het zwemmen uit de Zwarte-zee,

fchmven : doch zonder eenigh bewijs;

dewijl de klippen offteenen t die de vif-

fchcn Pelamides fchuwen , by de ge-

melde oude fchrijvers gezeit worden

,

onder water en dicht aen ftrant te leg-

gen : daer de klip, op welke de toren van

Leander ftaet , midden in het vaerwa-

ter des kanaels leit.

De viflchen vervullen in zulken

groote meenigte* de haven van Kon-

flantinopolen , dat dikwils de peramen
en kaïken , die over en weer van Kon-

flantinopolen na Galata , en van daer

hervvaerts , vaten , door de groote me-
nightc der dolfyns , die rontom de-

zelve komen buytelen en dobberen, ge-

vaer loopen van omgeflagen te wor-
den.

Wanneer Darius , koningh van Per-

Jie, op het jaer46$ voor des Zaligh-

makers geboorte , tegen de Scythen, na-

maels Tarters genoemt , te velde ge-

togen was , en uit \_Afie na Europe over
zou trekken , deed hy Uuui /nauUioRies,

te Samier , een fchip-brug , tot over-
' togt des heirs , over den * Bosporus flaen.

Na Darius de fchipbrug bezig-

STANTINOPOLEN.
tight had , deed hy op den Bosporus

twee zuilen oprechten, en daer op lette-

ren houwen,te weten: op d'eene isfffif-

rifche , en op d'andere Griekfche lette-

ren, die de volken , die hy voerde,

melden.

De Byzanters hadden namaels deze

zuilen, wanneer zy die in de ftadvan

f Byzantium braghten ,aen het altaer van -j- nu

Diana Orthofia verbezight : behalve ee- K-on-'

nen fteen , die by den tempel van Bac- ^]°'

chus in de zelve ftad gelaten wiert, en

vol AJfyrifcke letteren was.

Wijders , de oort van de Bosporus,

dien Darius deed overbruggen , docht

Herodoot , na giflingh ,
geweeft: te

zijn, midden tuffchenByzantium, en

tuflehen Hieron of tempel , die aen den

mont van den Pontus Euxinus was.

Plinius maekt den Bofporus , daer Ba'

rius zijne krijgsheir over eene fchip-

brugh voerde , vijf hondert fchreden

wijt.

Mandrokles,dz bouw-meefter,had de

geheele overbruggingh van den Bospo-

rus , en koningh Darius , op den throon

gezeten , en zijn overtrekkende krijgs-

heir na 't leven afgefchetft. Hy
wyde het de fchilderye in den tempel

van Juno toe , met dit opfehrift : Man-
drokles , hebbende de vifch-rijke Bos-
porus overbrught , heeft ecrtcgcJaghte-

nis van de fchip-brugh aen Juno toege-

T»yd. Darius klom op de klippen Cyanes,

en bezightigde daer van de Zwarte-zee.

Klippen of Eilanden Cyanes.

r\ E Zwarte-zee eindight , volgens
*-' fchrijven van Peter Gyllis, aen twee

uithoeken , ten Zuid-welte, als aen Pa-

nium,tm Pharos,en zenAncyreum,nuPfo-

nium : enaldaer begint de Bosforus of
ftraet van de Zwarte-zee, ofkanael van
Konflantinopolen : want de uithoek Pfo-

nium befluit den mont van de Zwarte-

zee, aen d'Ooft-zijde , en maekt die zee,

van een groot meir en ope zee , tot

eene enge ftraet.

Neffens d'uithoek Ancyreum leg-

gen de Afiatifche klippen , Cyanes by
d'ouden genoemt : en neffens d'uithoek
Panium d'Europifche klippen Cyanes.

D'Europifche Cyanes leggen een

weinigh meer , van de tegen over ge-

lege uithoek Panium , als drie hondert

en vyftigh voeten , of zeventigh Ro-
meinfche fchreden , ieder fchrede ge-

rekent op vijf voeten : want zoo breet

is aldaer het kanael, dat de Cyanes van

het vaft lant fcheit j meteenen door-

waedbaren bodem tuflehen beide.

Men kan de Cyanes , om de ondiep-

te des kanaels , ten Wefte niet om-
varen, 't en zy met zeer kleine vaer-

tuigen : maer wel ten Noordc en

Oofte , en met alle fchepen , zoo groote

als kleine.

d'Europifche Cyanes zijn niet als groo-

te ftenen , die alleen op eene lange ry

of
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of ftrckevanhet Thrarifcke ftrant afge-

ftrekt leggen : want Orfeus , Apollo-

nius , Valerius Flakkus en Herodotus,

noemen de Cyanes noit eilanden , maer

Hechts fteenen. Maer Strabo en Dio-

nys d'^lexandriner noemen de Cyanes

cigentlijk eilanden : doch Valerius

Flakkus, nu klippen en dan rotfen.

De Cyanes leggen zoo na by het

vaft lant , dat zy gedeelten van het vaft

lant fchijnen te zijn. Ook kan men
dezelve niet , 't en zy dicht daer by geko-

men , van het vaft lant onderfcheiden.

d'Ajiattfche Cyanes zijn bezwarelij-

ker te kennen , om de meenighte der

klippen, als d'Europi/che Cyanes.

Wanneer men van d'Europi/che Cyanes

n&Ajïe overfteekt,zo is de eerfte uithoek,

A?uyreum eertijts genoemt : want men
zeid, dat de genen,die met Jafon voeren,

door vermaen des wichelaers,een fteene

anker aldaer gekregen , en aen die uit-

hoek den naem van Ancyreum gegeven

hadden:want Ancyra bediet op Griekfch

een anker. Lucanus,Seneka en Martialis,

noemen d'eilanden of klippen Symple-

gades , in het enkel getal, Symplegas:

want aldus fchrijft Seneka in zijn woe-
dende Herkules. De Symplegas , die

de Pontus of zee Scythe benauwt.

Martialis noemt de Cyanes de twee-
voudige Syni^tegaUes.

Erathojlenes noemt hen op Griekfch

Svrnomades, en andere Syndromides , dat

is , byeenofzamen-loopers: gelijk de

Latijnen die, in een zelven zin, op Latijn

Concurrentia Saxa , dat is , zamen of

by een lopende fteenen noemden.
Emipides noemt hen , met beide na-

men te gelijk, Cyanes Symplegades.

De Cyanes zijn , volgens Strabo , twee

kleine eilandekens,aen den mont van de

Pontus of Zwarte-zee : leggende het een

by Europe, en het ander by Alie, door een

zeeftraet van ontrent twintig ftadien van

eikanderen gefcheiden. Zóo verre ftaet

ook de tempel der Bypanters vanden
tempel der Chalcidenfers : welk is het

engfte van den Euxinifchen mont : want
tien ftadien voortgaende , is een uit-

hoek , makende een ftraet van vijf fta-

dien. Daer na wortze wijder , en be-

gint de Propontis te maken. Van den uit-

koek , die de ftraet van vijf ftadien

.maekt , tot aen de have onder Syce,

[zijn vijf en dertigh ftadien. Van daer

tot aen Keras of Hooren van Byzan-

tium zijn vijf ftadien. De Hooren leit

dicht aen de muuren van Byzantium,

en is een golf of boefem , die na 't

Wefte tot zeftigh ftadien ftrekt , en een
hens-horen gelijk is : wantzy wort in

veele zee-boefems , als op takken , ge-

klooft. Dus verre Strabo.

De Cyanes en Symplegades zijn by de

Poëten inzonderheit berught , door

het voorby varen van het fchip Ar-
go , met Jafon en andere z^rgonau-

ten , en door het by een loopen tot ei-

kanderen.

Het zamen of by een loopen der

Symplegades , word by verfcheide ou-

de Poëten , als Ovidius , Eurypides,

Valerius Flaccus , en meer andere ge-

daght. Hierom noemt Flakkus de Cya-

nes door de diepe z>ee dealende : en
Ovidius de vafte Cyanes.

By Plinius vindmen de eilanden Cya-

nes aldus befchreven. In de Pontus

(ofZwarte-zee,)twalefduifentfchreden

van zijnen mont, leggen twee eilanden,

de Cyanes, en van andere Symplegades en

Planktes genoemt , die in de fabelen ge-

zeit worden , by elkandëren geloopen te

zijn : dewijlze, door eene kleine tuffchen

wijte,van eikanderen gefcheiden zijnde,

zich aen de geenen , die in den mont
daer tegen aen komen varen , dobbeld
oftweevoudigh, en.een weinigh 't oogh
afgewent , de gedaente , ais of ze by
een quamen lopen , verbeelden.

Dionys d'Alexandriner befchrijft de
Europifche en ^fïatifche Cyanes

aldus. Recht tegen over Panium ,

een uithoek van het vaft lant van Eu-
rope , leggen de Cyanes , met een zee-

ftrant midden tuffchen beide. Op het

eind van d'uithoek leggen twee kleine

eilanden , de grens-palen der Pontifche

zee , door eene kleine tuffchen gelege

zee-ftreke van het vaft lant gefcheiden,

die , om de ondiepe zee , niet als met
zeer lichte kleine vaertuigen kan over-

gevaren worden. Maer de Cyanes zijn

hoog.en boven de zee verheven, vertoo-

nende de gedaente van een Cyanus of

koren-bloem, 't zy door de veelvormige

aerde , of door de brandingh der zee.

Boven op de cyanes ftaet een altaer van

i^Apo/Zo , door de Romeinen opgerechr.

Van de Cyanes, na 't Oofte, verwijdert de

groote Pontus of Zwarte-zee zich tot

D z een
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eenonzienelijk eind, enuithetgczigt.

Ik weet niet of het vermaek of de ver-

wonderingh des gezights grooter is r

Na 't Zuide , ofliever na 't Oofte , is een

uithoek , die den mont van den Pontw

fluit, en de grooteen wijde zee tot een

enge ftraer maekt.

Na de uithoek van Ancyreum is de

Fjrgos (dat is tooren) van de Kokhi-

fche UWedea , een ronde groote fteen

,

die tot een rechte fpits opfehiet.

Voor den tooren van Medea leit een

eilant , dat met de baren van eene onge-

ftuime zee overfpoelt \vort:maer by een

fiille zee verfchijnt het kiaerlijk. Def-

felfs uittctfte deelen en toppen hebben

zy de Cyanes genoemt : ten einde de

natuur aen de kant van Afie geene

eilanden , en de fabel geen geloof ont-

breken zou: die melt , dat de Cyanes

eertijts onder eikanderen by een ge-

loopen, en Symplegades, na den voor-

val der zake , genoemt werden , en daer

na , onder beide vafte landen, eene vafte

ftant-plaetfe bekomen hadden : die in

het varen daer na toe , door de dwa-

lingh van her gezight ofoogh, nuvan

nialkanderen fchijnen te wijken , en

dan weer by een , en t'zamen te komen.
Dus verre Dionys.

vin
' ™ Tegen over het vlek J^»*/-/ , ftaetin

Pompe- het midden, en op het hov^ftwv au vene

i
U5 - rotfe ofklip van deze Cyanes , een mar-
spou - mere kolom van niet boven de twalef

voeten hoogh , met een Korintijche ka-

piteel, die met de geene , die aen de

andere zijde in Afie is , den ingangh van

het kanael maekt, die zeer gevarelijk

is , en daer in des nachts veele vaer-

tuigen blijven : niet tegenftaende men
ter weder-zijde vuur-baken heeft. De
toegang tot deze klip is zeer befwarelijk.

Deze kolom wort doorgaens de ko-

lom van Fompejus genoemt , hoewel

t'onrecht: dewijl die aen keizer Augu-

Vo flus gewyd is, als blijkt uit dit opfehrift.

de la

3
CzjEfuri Augufto. B.C. L. Annidïus

Ctoix
- L F. CL. A. I. Ronto.

Het kapittel van deze kolom is met
een dobbele ry of rangh van loof-

werk verciert , en met een roos in

het midden geftelt : infgelijkx als

op de voetftal, die niet om de kolom
ichijnt gemaekt te zijn : maer veel

meer zou men gelooven, dat deze voet-

ftal een van d'altarenzy , diéjafin deed

oprechten : als blijkt uit de fefton vat»

bloemen , daer mee die omringht is,

en vier rams hoofden voert , die

door zoo vele zege-kranfen gefchei-

den zijn , en meer op altaren paffen,

als op voetftallen , die men met trium-

fen vercierden.

Deze klip is niet aen het vaft lant

gehecht
,

gelijk Gyllis en Busbeek wil-

len , maer door een tamelijke wij-

fe of afftant daer van afgefcheiden : en

daer tuffchen men,met meer als twintig

booten, neftens eikanderen, zou konnen
varen : en op eenige plaetfen heeft men
meer als tien voet waters.

Ten Noorde,wannecr men van Gala-

ta na deze kolom van Cafar Auguftus

wil gaen , leggen op de linke zijde deze

vlekken : als Tophan&, Fondukli , Bechik-

tafchfirtakioi^Koroutahefme^Arnaudkioi

Bebek-bakchefi , Eskihijftr of oud ka-

fteel , Bxrtoliman , Stegna, , Jegnikioi ,

Therapia , Bojukdere en Sari/er.

Op de rechte hant, in <^AnAtolie, leg-

gen deze vlekken , Scutari , Koufchhu-

giuktStaurosjTchenghelkoiiKouUbakchefi,

Kmdil-bakkchejiy Bkhijfar d'Anatolie, dat

is , oud kafteel van Anatolic : tegen over:

dat van Europe, GhiokfoTvi, Tcbiboukli,

ïaghirlikioi , Onk'w-Skelofi', Beikos , Sali-

bourcun , Joro eertijts Fanum.
j_angtis Uv. gcuifchs. **v» _ tuft ,

Belon *

na by de kolom van Fompejus , vind-

men in het zant hoorentjes of fchul-

pen , die , zooom hare kleinte , als ver-

fcheidentheit van verruwen , wonder-

lijk zijn. In de kille ofbedde van een

kleinen vliet , die zich dicht daer by
inzeeontlaft, vindmen onder het drijf-

zant zeer fijne en gladde ftcenen, die zoo
koftelijkalsOnixof *>ardisfteenen zijn.

Men ziet op den Bofporm ofkanael van

Konftantinopolen , en ook op de Zwarte-

zee, fekere kleine vogeltjes , die eeni-

ge 's lants inwoonders voor Ü<^Alcyons

of Ys-vogels houden. Men vind'er nooit

dier neften : hoewel het dikwils ftil op-

deze zee is. Zy zijn ganfeh wit van

veren , en vliegen lacgh , maer feer fnel.

De Turken nemen hun vermaek, met

hen noch lager te doen vliegen , door

hen veel malen het woort Kyl toe te

roepen , dat fchurft o. ppigh gezeh

is. xMen zietze uit de Zwarte-zee by

groote troepen en fcholen weer na de

Bosporus keerén, wanneer de zon on-

dergaet. Zwar-
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Zwarte-zee.

Strab.

TEn tijde van Homeer , eer de Grie-

ken deze zee bevoeren, wie rt defel-

ve voor onbevaerbaer gehouden , en

Axïnos , dat is, ongaftvry ofonherberge-

lijkj op Griekfch genoemt : om hare felle

koude,en woeftheit of rouheit der ront-

om-wonende volken, en inzonderheit

der gaftdodendeen vleefch- eetende Scy-

then, nu Tarters.

Daer na wert deze zee vandej^w,
wanneer die op de zee-kant fteden be-

gonnen te bouwen, op Griekfch, in ftede

van /}xims,Euxinos,da.tïs,Ga/?vrygcby-

naemt. Deze zee wiertook enkelijk Eu-

ximts, en ook enkelijk Pontus,dat is,zee,

by d'oude Grieken en Latijnen , uitfte-

kentheits halve , genoemt : dewijl toen

noch d'Oceaenby hen niet bekent was,

en deze Zee alleen by hen voor de Zee

gehouden wert.

De zelve zee wort by donzen en an-

dere de Zwarte-zee , en by de Turken in

een zelven zin , Kara-Dins genoemt $

hoewel 't woort Kara niet altijt zwart

bediet:maer ook in de betekenis van rou

\voeft,enal watvervarelijkenyzelijk is,

by hen genomen Wert : aldus zeggen zy

KaraKathay, dateigcmlijk ïouofwocft

Tathay gezeid is : daer door, by de Tur-

ken en andere Oofterfche volken, het

noorder gedeelte van Sina verftaen wort.

Herodoot noemt deze zee de be&iens-

Tvasrdige en wonderlijk/Ie zee van alle

zeen. In de Zwarte-zee ftorten over de

veertigh rivieren , uit de omleggende

landen van t^fie en Europe , volgens

fchrijven van Straho 5 hoewel andere

het getal noch grooter m aken.

De Zwarte-zee was by d'ouden,

door Jafbns togt , over dezelve na Kol-

chüyOta het Gulde Vlies, zeer vermaert.

De Zwarte-zee wort,om hare ondiep-

te , by Ammianus d'ondiepe zee ge-

noemt : hoewel die wel eer,volgens Ari-

ftotelesen Plinius, boven mate diep was,

aen eene plaetfe Balthea genoemt.

By winter tijt vrieft deze zee zeer

fterk toe : daer nochtans eenige , als

Makrobius, aen geiwijffelt hebben. Ten
tijde van Kopronymus was het water,

van onderen tot boven , tot dertigh el-

len dik gevrozen , en boven met fneeu,

tot twintigh ellen hoogh , opgejaeght.

Als zeker aeloudefchrij ver Strato, by
Strabo, gevoelt, zou d'Êuxtiiijcbë of
Zwarte-zee , by * Byzantium, te voore * nu

genen mont [of openigh gehad hebben , ?
on

:

maer de rivieren , die in defêlve vallen
, polei!.

haer met gewelt geopent hebben ,

en daer na het water , tot in de Prepon-

tis en Hellefpont door gebroken zijn.

Het zelffte zou ook aendeMiddelant-
fche zee gefchiet zijn : want aldaer was
ook de ftraet, by de kolommen van Her-

kules
tnu de ftraet van Gibralter,nz de zee

uit de rivieren vol geloopen was , door-

gebroken : door welke uitftorting van
water de plaetfen ontdekt waren, die te

voore broekkig of poeligh lagen.

Diodorus de Sikuier verhaelt , dat de

Pontus of Zwarte-zee t'eener tijde , als

een grooteriviere,ge\veeft zy : maer:

daer na,by verloop van tijt.door de mee-
nighte van groote rivieren , die in de-

zelve zee vallen , eerft by de eilanden

Cyanes
t en daer na by de Hellefpont door-

gebroken ware.

Verfcheide oude fchrilvpm waren vart

gevoelen en fpelden te voore , dat t'ee-

ner tijde gefchieden zou , dat de gehe-
le Zwarte-zee met flijk zou vervult

worden. Dit was onder andere het ge-

voelen van KratOyby Strabo\gz]\fe diedat

duidelijk in de volgende woorden ver-

klaert. De Pontus (ofZwarte-zee) is de
ondiepfte, maer de Kretifche , Sikuli-

fche en Sardoifche zeen zijn dediepfte:

want dewijl de meefte en grootfte ri-

vieren , van 't Noorde en Oofte , daer in

vloeien, zoo wort deze poel met flijk

vervult ; maer de andere zeen blijven

diep. Voorts meint Strato, dat by aldien

zoodanige toevloeingen der rivieren

aenhouden en dueren , namaels de
ganfche Zwarte-zee met (lijk zou ver-

vult worden : want reeds (ten tijde des

Zalighmakersj ) was de linke zijde van
de Zwarte-zee tot een poel geworden

:

alwaer d'oude ftad Salmydefius Iagh , en
de Stethen ofBorften (alzoo by de fchip-

pers genoemt,; ontrent den ifter-ftroom.

Na ook Polybius met vafte bewijs-

redenen , zoo hy zeid , getoont heeft:

dat de poel Meotis , die eer tij ts een zee

D 3 was,
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en in de Pontus of Zwarte -zee

Lulgi

Ferdin.

was

,

vloeide,toen met (lijk en opgeworpe aer-

de zoodanigh vervult was , dat die byna

niet meer bequaem tot de fchipvaert

was, zoo voeght hy daer by: dat dier-

gelijk haeft van de Zwarte-zee gefchie-

den zou , en toen al gefchiede. Maer de-

ze voorfpellingh der ouden is ydel ge-

weeft , en tot niet uitgevallen : want

de Zwarte-zee is nu noch diep , en wort

noch hedensdaeghs, met vaertuigen van

verfcheide groote, bevaren.

Heroioot maekt den mont van de ?on-
tas of Zwarte-zee , aen den welken hy

het begin van den Bosporus fchijnt te

ftellen , vier ftadien breet , en dien vol-

gens ook den mont van den Bosporus

van de zelve breete. De lengte van den

mont van de Pontus , welke langte de

hals of keel is , wort de Bosforus (nu ka-

nael van Konjlantinopolen) genoemt, die

hondert en twintigh ftadien langh is,

en tot aen de Propwis ftrekt.

De Zwarte-zee is alzoo van wege
de zwarte kleur , met de welke zy haer

aldus voor 't oogh vertoont, door-

gaens gebynaemt. Men zou niet wel

kunnen zeggen , of het is van wegen

den gront van 't zant, verfcheiden van
dat van andere tctu , gelijkende dat van
rivieren , doormengt met ftukjes van
kriftal: ofliever,om dat deze ^ce zelden

hare kimmen van de duifternis van dik-

ke wolken en nevelen gezuivert heeft.

Het is zeker, dat deze zee in het oog

en aenzien leelijk haer vertoont , ten

opzighte van d'andere zeen : en het

water van dezelve zee, uit zijn bedde

genoomen , en in een glas gedaen , ver-

andert of verfchilt niet in kleure van

zoet water , 't en zy in zekere dunne en

onbemerkelijkc dampen , dat alge-

menelijk in alle zec-wateren befpeurt

wort. Wacrom men de zwarte kleure

dezer zee op eene oorzake zal moeten

brengen , die in de zee zelve is : en,

volgens Luigi Ferdinando , de bodem
of gront van die zee is. In den regen-

tijt wort in het kanael de ftroom B.

Figuur van den grooten Boven-ftroom A. on-

Pag- derfcheiden, niet alleenlijk inde tegen-

Zwaerte
ftrevi§e beweegingh , maer ook in de

der wa- drabbige kleur , die hem door de boven-

gemelde rivieren van zoet water aenge-

braght wort.

De wateren van d'Archipel , en van 't

Ziet

teren.

kanael van Konjlantinopolen zo, Zwarte-
zee vcrfchillen , in gewighte van lich-

te en zwaerte,van eikanderen.

Hoe men nader of dichter aen de
Zwarte-zee komt, hoe het water lich-

ter wort , en in gewighte vermindert.

Het water, voor den mont of golfvan
Smyrne , is in alles negen en twintigh

greynen , en een vierendeel zwaerder,

als dat van de Zwarte-zee. Hoe men
hoger op de Zwarte-zee komt , hoe het

water noch lichter en zoeter is , volgens

verhael der zee-luiden, die zich daer van

tot kook-water dienen : het welk,door

het fterk invloeien der rivieren met zoet

water, ontftaet.

Ook weeght het Boven-water , in

het kanael van Konjlantinopolen , tien

greynen lichter , als het Onder-wa-
ter , in het zelve kanael : want by Bifek-

tas , daer het nieu Serrail des keizers is

,

heeftmen in Zomer-maent het Boven-
water een en zeftigh greynen en drie

vierendeel zwaer bevonden : en op de-

zelve plaetfe , ten zelven tijde , het diep

ofOnder-water , een en zeventig grey-

nen en drie vierendeel zwaerder.

Andere,als #^/,maken het water van

den Oceaen gelijk in gewigte, zoo wel

het bovenfte , als onderfte gedeelte.

Daer nochtans Scaliger getuight , het
bovenfte waicr , onder het eilant Kan-
dien , zwaerder, als het onderfte water,

bevonden te hebben : gelijk ookwaec
is , dat het water, in den Oceaen en
Egee/che zee , niet by het water van het

kanael van Konjlantinopolen , kan ver-

geleken worden , ter oorzake van het

mangel der gemelde ftroomen,die noot-

wendigh het water van verfcheide na-
tuure ,in zoodanigh orde, moeten ma-
ken ; dewijlze verfcheide beginfelen

en oorzaken hebben.

Het mangel van het gewight de-

zer wateren, (dat toeneemt , hoe nader

men aen het midden der Zwarte- zee

komt, ) moetmen den toeloop der wa-
teren van de rivieren toefchrijven, die

dat zout, dat door den Onder-ftroom

aengebraght wort , zoet maken , en

miflehien ook anderen beginfelen of

hooft-ftoften : het welk ook de ver-

minderingh des gewigts ofzwaerte ver-

oorzaekt : dewijl dat aen den toeloop

des zouts en aen eenige andere ftoffe,

als bitumen ofjodenlym, met zwavel

ver-
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vermengt,hangt: welke ftoffe van joden

Ziet

Pag-

Grens

palen

der

Zwart
Zee,

lym de bitterheit aen 't zee water geeft
$

want men kan zeewater uit verfch water

toeftellen , met zout daer in te mengen

,

en dangefmolten bitumen ofjodenlym

daer onder te doen. Doch het zout en jo-

denlym is minder in het water des kanaels

van Konftantinopolen , en in de Zwarte-

zee, als in de Archipel of in den Oceaen

,

ter oorzake van d'invloeiende rivieren,

met verfch water.

Men heeft vier kafteelen op d'oevers

van d'enghfte oorden van dit kanael

der Zwarte-zee,ieder braefmet fchut ge-

ftoffeert:en het een tegen over het ander:

twee Italiaenfche mijlen van de Zwarte-

zee , en twee dicht aen den mont van de

zelve zee. Deze laetfte zijn voor on-

trent vijftigh jaren geftight , om den

ingangh van dit kanael uit de Zwarte-

zee , aen de Kozakken , CUoskoviters

en Poolen te beletten , die te vore met
hunne barken en kleine vaertuigen , tot

in het gezight van Konfiantinopolen , op

den roofzich vertoonden.

De mont of ingangh van het kanael

detZwnnc-zcc ofKonj?antinopolen,wont

by wijlen, in tijt van oorlogh, met het

voorfpannen vaneene zware yzere ke-

ten , van het een tot het ander kafteel,

of van den cenen oever tot den ander,

tegen 's vyants invallen ,
geQoten.

Ter weder zijde,van Konjlantinopolen

af, tot aen de kafteelen , leggen op de

oevers dezes kanaels , zoo in Europe

als in Afie , treffelijke dorpen , hoo-

rven, ferrailen en luft-huizen van den

Grooten Heer, en van de grootften des

Turkfchen hofs. Op de groene heuvels

en in de dalen , zietmen over al ver-

maeklijkeen luftige tuinen en wijnber-

gen. Vele kleine fcheuten en beken ko-

men van d'eene en andere zijde haer

water in den Bosform ftorten. Men
heeft meer, als op dertigh plaetfen,voor

de diepfte gelade fchepen havenen.

De Zwarte-zee leic omringht, ten

Zuide, met de kuften van klein Ajïe , ten

Oofte, met de ftranden van Kolchis, nu

Mengrelie , ten Noorde , met Aftatifch

Sarmatu , en Europifch Sarm&tia. , dat

is,metWit en Zwart Cirkajiaymct 't lant

van de Krim-Tarters , en van de No-
gayers , en met 1'odolia. , en ten "Wefte

met de Thacie
, (nu Romanien,) Servia,

Bulgaria en Breflaralia.

Groote

der

Zwarte»

zee.

Plinius ftelt de Pontus of Zwarte- zee
in den vierden zee-boefem van Europe,

die van den Helle/pont begint,en aen den
mont van den poel Meotis eindight.

Strabo brenght, uit Hipparhus, de
lenghte der Zwarte - zee van de klip-

pen Cyanefaf, tot aen de vliet F.a~

Jïs,op vijfduizent en zes hondertftadien:

en telt van daer tot aen den Kafpifche
zee , duizent ftadien : gerekent twee en
dertigh ftadien op eeneDuitfche mijle:

gelijk een e Duitfche mijle doen vier

Italiaenfche.

Polybim brenght den omtrek op twee
en twintigh duizent ftadien , dat zijn

twee duizent zeven hondert en vijftigh

Italiaenfche mijlen.

Herodoot brenght de grootfte lenghte

op elf duizent ftadien , (te rekenen van
den mont vzndenBofporus, tot aen de
xiviese Fafis , in Kolchis, nu Mengrelie,

daer aen deze zee ten oofte eindigt ,) dat

zijn dertien hondert en vijfen zeventigh

Italiaenfche mijlen, en de breete op drie

duizent drie hondert ftadien , dat zijn

vier hondert en twalef Italiaenfche mij-

len , en een halve.

Maer zeker Themiftius Eufradas

brenght de lenghte op zes duizent fta-

dien , of zeven hondert en vijftigh Ita-

liaenfche mijlen.

Strabo brenght den omtrek ontrent
op vijf en twintigh duizent ftadien

,

dat zijn hondert en vijf en twintigh Ita-

liaenfche mijlen en een halve.

Varro ( by Plinius , in het twa?
lefde hooft-ftuk van zijn vierde boek,)
brengt den omtrek op een en twin-
tigh hondert en vijftigh : Korne--
lius Nepos op vijf en twintigh hon-
dert : ^Artimidoms op negen en twin-
tigh hondert en negentien : Agrippa op
drie en twintigh hondert en zeftigh, en
UUutianus op acht en twintigh hondert
en vijf en zeftigh Italiaenfche mijlen.

Eenige brengen by Plinius, in het eer.-

fte hooftftuk van zijn zefte boek,de ma-
te van'de Bosporus , tot aen den poel

Meotis , op veertien hondert en acht en
dertig Italiaenfche mijlen.

Morifot brenght den omtrek uit Am- S ;nus

mianas Marcellinus , na Erathojienes en Meius

Ptolemeus , op twee en twintigh dui-

zent ftadien, dat zijn twee duizent ze-

ven hondert en vijftigh Italiaenfche

mijlen.

M&-
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Maginus , onder de hedendacgfe Ianr-

bcfchnjvers , fteltde lenghte op duizent

,

en den omtrek op vijfen twintigh hon-

dert Italiaenfche mijlen.

Maer Ricciolus brenght den omtrek,
|

uit Ammïanus Marcellinus,na. den voor-

gangh van Erathoftenes, op drie en twin-

tigh duizent ftadien, dat zijn twee dui-

zcnt acht hondcrt en vijfen zeftigh Ita-

liaenfche mijlen.

Andere , als Bautrand , brengen

de grootfte lenghte , van 't Oofte

na 't Weftc , op negen hondert, en de

brecte, van 't Noorde na 't Zuide 5 op

drie hondert Italiaenfche mijlen.

In het midden , tuflchen d'uithoek

Kriumetepon , dat is, Rams- hooft, nu

Capo di Kaffa, aen de Noordzijde, en

tuflchen d'uithoek Karambis , nuCap:,

Pifello, acn de Zuid -zijde, in Pafiago-

nia , een lantfchap in klr-in <^Afie , is deze

zceophacr fmalfte, en heeft, volgens

Strabo, in zijn eer fte boek, niet meer
als twee duizent en vijfhondert ftadien,

dat zijn drie hondert twalefen een hal-

ve Italiaenfche mijle

Ricciolm brengt de grootfte brete van

B,z,.intium , nu Konjlantinopolen , tot acn

de monden var» de riviere de Boryflhe-

wes, nu de Dnieper , op acht en twintigh

hondert ftadien , of drie honden ca

Vijftigh Italiaenfche mijlen.

Chardm brengt de lengte van de

Zwarte-zee recht van 't Oofte na 't We-
fte, op twee hondert Franfche, ofhon.

Mars gehei-

KONSTANTINOPOLEN.
Aria bewoont

,

light was , en (als men in de fabelen

verhacit) vogelen voortgebracht hecfr,

die, met den grootften neerlaegh der

aenkomers, pennen als fchichten uit-

wierpen.

Tuflchen de monden van den ifier

leggen zes eilanden : onder deze is Peuc

e

het bekenfte en grootfte.

Tbynnias leit aen de grenzen der Ma-
riandyners. Het heeft eene rtad , welk
de Bithyners bewooncn , en Bithynis

noemen. Dus verre Mela .

Voor den mont van de riviere Bcr?-

Jlhenes^txx de Noord-zijde, na 't Wede,
leit , volgens Plinius , een eilant Makra
of Makaru n , anders ook K^ichillea

en Leuce , en het eilant van Achilles

geheeten , beroemt door het graf van

denl&vendigen. Op dit eilant was, vol-

gens Solinus , een heiiigh huis of tempel

in welk huis geen vogel quam : en

de vogelen, die by geval daer na toe ge-

vlogen waren, ylden te vluchten.

Tegen over Pharnace leit een eilant Sol i''-

Chalceritis, dat de Grieken Aria noem-
den, en aen Mars heilig was. Op het

welk , naar men zeid , veugelen tegen

vreemdelingen, met het flaen der wie-

ken
,
gevochten hebben*

plinim fteit ook Ae bovcn-gemelde
eilanden of klippen Cyanes, in de Zwar-
te- zee : hoewel die eigentlij k aen haren

mont leggen.

Meer ha 't Oofte , in den zee-boc-

dert en twintigh Duitfchc , of vier hon. (cm van Karcinitü,andcïs Tamyraces ge-

dert en tachentigh Italiaenfche mijlen- heten, leggen d'eilandcn < ephalonne{ia

,

Hy rekent de grootfte breete, aen de I
en Rhosphodujfes of RhodajTes.

Plii

Weftzijdc.van't Noorde na't Zuidc,van

den mont van den Bofporus of kanael

van Konjlantinopolen af, tot aen de rivie-

xcBoryfthenes, op drie graden , dat zijn

vijf en veertigh Duitfchc , of hondert

en tachentigh Italiaenfche mijlen. Maer
aen de Ooft-zijde , daer tegen over,

maekt hy de zee half 200 brcet.

Verfcheide eilanden worden by Mela
en Plinius in de Zwarte- zee geftelt.

In de Vonius of Zwart-zee leggen

,

volgens fchrijven van CMela , weinige /

eilanden. Tegen over den mont van de I

riviere de Boryjlhenes leit Leuce , een
zeer klein eilanr, en wort Achillea geby-
naemt , dewijl aldaer K^ichtlles begra-

ven was.

Niet verre van daer wort een eilant

Aen het uittcrflc Ooft-eind der Zwar-
te-zee, onder de kuft van Kolchis , nu
Mtngrelie , leggen de eilanden Ea*.

Aen de Wcft-zijde van de kuft van

klein /fie , leggen d'eiianden Phylira,

Arrenthas , Cilicum , de klippen Ery-

thines. Meer na 't Wefte leit een eilant

Apolknia, Thyn&ias genocmt t
dtie dui-

zent fchreden van het vaft lant van AJïe:

meer Weftwaerts voor den vliet Rhoe,

leit een ander eihntApoihnia.

Mela en Ptclemeus houden Thinnias

voor een uithoek van de Zwarte-zee

,

die nu noch Capo Thinno heet.

Voor den mont van de riviere de

BonauTv , by ouds Jfter en Banu-

bitts geheeten, leggen d'eiianden Leu-

ce , Surmatika , Kanopin Viabafis ,

Tkia-
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Thiagola , Leuee , anders Spilum.

Binnen den I/ter Rek Solinus, naden

voorgangh van Plinius9
cen eilant der A-

folloniaters, tachentig Duitfche fchreden

van den Thracifchen Bosforus of mont

der Zwarte-zee:waer van Markus Lukul-

lus den Kapitolinifchen Apollo na Rome

voerde.

Al deezc gemelde eilanden worden

van Plïniw , en ook het eilant Peuce

vznStrabo, inde Zwarte-zee onder de

kuften geftelt : hoewel cbardm fchrijft

,

dat gene eilanden in de Zwarte noch

Kafpifche zee leggen : met by voegen

,

dat die beide zeen het zelve gemein

hebben. Maer miffchien heeft Chardin

geene eilanden in het midden der Zwar-

te-zee zien leggen.

Daer en tegen ftelt ook Adam Ólearius,

in zijne Perfiaenfche reis-befchrijvingh

,

verfcheide eilanden in de Kafpifche-zee.

Ten tijde van Homeer wert , volgens

fchriiven van Strabo
t
dc Pontus ofZwar-

te-zee voor zekeren tweeden Oceaen

gehouden. De genen, die derwaerts ge-

varen waren, wierden gehouden uitlan-

dig,dat is,4/.f uit de Wereldgetogen te zijn-.

op een zelve wijze , als die verre buiten

de kolommen van Herkules , (aen de

ftractvan Gibralter gelegen,) getrokken

waren ; want de Zwarte-zee wert by

d'oudfte Gnefcen voor de uitterftc grens-

palen desaerdbodems,ten Oofte, ge-

houden: gelijk de kolommen van Herku-

les, voor d'uittcrftc grenzen , ten Wcftc.

In dien zin fchrijft Plato , in zijn

Tedon , aldus : en H>y Wonen van Fafös,tot

aen de kolommen van Herkules , in zeker

klein gedeelte ofgelveff.

In een zelven zin fchrijftook Efchy-

cus , van d'inwoondcrs van Kolchis,

nu Mengrelie , ten Oofte van de Zwarte-

zee gelegen.

De Pontus » als Strabo fchrijft
,

wert voor de grootfte van onze zeen

gehouden : en hierom , uitftekenthcits

halve, Pontus^ dat is , Zee, genoemt: ge-

lijk de ouden,door den naem van poëet,

den poëet Homeer verftonden.

Vcele zijn van gevoelen , (zeid Pli-

nius ,) dat alle binnen zeen uit deze zee,

als een hooft-bron , zouden ontftaen en

voortkomen , en niet door de Gadita-

nifche ftraet , nu de ftraet van Gibralter

:

op geen onbewijfclijkc rede.

Deze zee heeft geen eb noeh vloet,
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maer neemt haren loop na de Winden
en ftroomen : want dezelve vloet of
ftroomt en loopt altijt uit de zee , en ebt

noit ofloopt te rugh.

Arijioteles ftelt vraeghs-wijzevoor,

waerom de Pontifche zee witter , dan

d'Egeefche zy ? Waer op hy antwoort

,

dat dit hierom gefchiede:dewijl alle mei-

ren witter , dan de zeen zijn. Want de
Pontus is, gelijk Ovidiut fchrijft, een

ftilftaende water en lomen poel gelijk.

De geheele Pontus wort by eenige

in de Kaukajïfche zee , (alzo na den by-

gelegcn bergh Kaukafus genoemt

,

) ert

in de Hyleefche zee verdeilt j alzoo na
het lantfehap Hylea geheten , dat ten

Zuide door de zelve zee befpoelt wort.

By deze twee zeen voegen eenige den
zec-boefem, Karcinitis of Tamyraces t

die door de Hyleefche zee gemaekt,

en nu de golfNegrvpoli , en van andere

de golf van Moskovie geheten wort.

Ontrent dertien Duitfche mijlen ten

Noorden van Kaffa , tufichen Kaffa

en de ftraet van Kaffa, is aen den oever

dezer zee, eene plaetfe P«//?4 genoemt: Doufla

dat is te zeggen , zout-pannen , die grote of zout-

poelen ofmoraflehen van zout zijn , die
panne '

door geenen perzoon bewaert worden.

Alle jaers komen meer als twee hon-

dertfehepen aldaer zout laden.Ook zou
men daer twemael zo veel zouts kunnen
maken , indien men des van node had.

Menlaethet zce-water in deze poe-
len, waer van de gront dik en hart is,

loopen : dat dan ftolt of ftremt , en
wit zout geeft , dat alle goede hoe-
danigheden of kragten heeft , en dient

,

onder andere, om de vocht ofjeugt des

gezouten vleefeh wel te bewaren.

Ieder menfeh verdient , voor het la-

den van zout in de fchepen , veertigh

ftuivers des daeghs.

Uit dit maken van zout, uit het water

van de Zwarte-zee , blij kt , dat haer wa*
ter niet geheel doorgaens , of van on*

deren tot boven.verfeh zy : maer alleen-

lijk het bovenfte gedeelte , door het ont-

fangen van het zoet water der invallen-

de rivieren : doch het onderfte gedeelte

wort gehouden zout te zijn. #
Anders wort het water van deze zee

voor zoeter gehouden , als dat van an-

dere zeen , door de menighte der in-

vloeiende rivieren met zoet water.

De geheele Zwarte-zee ftact ondet

E het
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het gebiet en gehoorzaemheit van den

Turkfchen keizer. Ook kan niemant,

als met zijne toelatingh en verlof , de-

zelve zee bevaren. Defgelijx ftaen ook

de meefte plaetfcn en fteden , op hare

oevers en kullen gelegen , onder zijne

gehoorfaemheit.

In de tiende eeuw , onder het verval

der Griekfche keizers van 't Oofte,

maekten zich de Gemefen van vele aen

zee gelege fteden , en inzonderheit van

dz&ad Kafa, meefter.

Maer CMahometh , tweede Turkfche

keizer, nam, op het einde van de vijf-

tiende eeuwe, al deze fteden hen af: als

ook de ftad Kaffa , des jaers vijftien

hondertvieren zeventigh.

De voornaemfte , onder al de fteden

aen den oever van de Zwarte-zee gele-

gen, is Kaffa> alzo van d'Italianenjen van

Stad

Kaffa.

de Turken Kofe oïKoffo genoemt , maer

was eertijts Theodojia geheten, en leit aen

de Noord-zijde in Krim Tartarye.

De reede van Kaffa is voor alle win-

den bcvrijt , behalve een Zuid Zuid-

wefte wint. De fchepen komen aldaer

dicht by de kuft ten anker , op tien of

twalef vademen , op een goeden en

flijkachtigpn gront.

Daer wort groote handel gedreeven,

en meer als op eenige plaerfen van de

Zwarte-zee , inzonderheit met Kaviaer,

die van daer na Europe , en tot in In-

dien verzonden wert. chardin zag'er,

in den tijt van veertien dagen , vier hon-

dert groote fchepen aen en af varen

:

behalve de kleine vaertuigen , die langs

de kuften varen.

Al de koopvaerdy fchepen , die van

Konftaniïnopolen na de Zwarte-zee va-

ren , worden eerft door Douaniers , of

tollenaers , bezoght : behalve die eeni-

ge krijgs-overftcn op hebben.

De Turken en Grieken varen fterk

Turken op de Zwarte-zee , en daer op bevin-

ken

G
op

C

^en z 'cn by wijle over de vijftien hon-

dert vaertuigen , inzonderheit zeker

flagh van fchepen , faikken genoemt

:

waer van alle jaers wel hondert door

ftorm vergaen.

De plaetfe , daer de fchipbreuken op
deze zee het meefte te vreefen zijn,

is aen de ingangh van de Bosporus , of
kanaelvan KonJIantinopolen , die eng is.

Daer waeien dikwils tegenftrevige win-
den , en altijt ontftaet'er by na eene

Schip-

vaert der

deZwar-

ce-zec.

wint, die de fchepen te ruchjaeght: ja

die , wanneerze fel is , hen tegen de
ftranden of kuften , welke ganfeh uit

fteile klippen beftaen , aenzet.

Het getal van galeyen en fchepen

,

die aldaer komen te blijven en aen ttuk-

ken ftooten , is onberekelijk. Voor
eenige jaren vergingen op eenen dagh
zeventien galeyen.

Wel zijn ongetwijffelt de veelvou-

dige ftormen, die in allefaizoenenop

de Zwarte-zee ontftaen, hare korte en
gekartelde baren , haer engh en bcflo-

ten bed ofkil , en de quade kuften, daer

die ten deele mee omringt is , de voor-

naemfte oorzaken van verfcheide fchip-

breuken , die aldaer gelchieden. Maer
by aldien daer goede ftuur- luiden, en
ervare bootsgezellen waren , de helft

van de fchepen zouden niet vergaen.

Hunne fchipvaert gelchiet nier met
kunft noch veiligneit. De ervarentfte

Turkfche of Griekfche ftuur-luiden

hebben niet, als een ganfeh bloote erva-

rentheit, zonder eenigen gront van rege-

len. Zy dienen zich nier van zee-kaer-

ten , noch flaen ftips , gelijk andere zee-

luiden , den koers ofwegh ga . dien zy
doen, omallendaeghs,door deze op-

merkingh, te weten, hoenazy aen de

plaetfènziin . die zy willen aen doen.
Zy hebben geene kennis van het kom-
pas , en weten alleenlijk , dat de lely

zich altijt na 't Noorde keere. Als
zy eene reife willen doen , dan ver-

waghten zy eene goede wint , en goe-
den tijt. Wanneer die gekomen is, dan
begeven zy zich niet aenftonts op zee,

maer waghten acht of tien uuren, om
zich van weer en wint te verfekeren.

Zy varen langhs het lant of kuft , en
houden zich altijt in hetgezightvan 't

lant.

Zy weten, doorbeiight ofverhael of
door ervarentheit , aen wat zijde zy
het Noorde moeten hebben , om ter

plaetfe te komen , daer zy henen willen.

Dit alleen wij ft hen de wegh : meer is

hen daer van niet bewuft.

Indien zy lange reilen op een volle of

ruime zee deden, niet een zou het on-

weer ontfnappen. Maer het komt hen

wel, dat zyzich altijt dicht by lant of

by de havens houden. By het ontftaen

van eene felle ftoker van eene voorwint,

nemen zy de zeilen in, en drijven met

de
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de baren voort ; maer by aldienhetin

de wint is , dan arbeiden zy niet om
daer tegen op te gaen : maer wenden

de fteven , en keeren veel liever na de

plaetie toe, van vvaer zy gekomen zijn,

als het gevvelt van eene zware tegen-

ftrevige zee uit te ftaen. Het geen hen

doet vergacn , is als de wint op zijde

valt: want als zy dus befprongen wor-

den, dan zetten zy aenftonts tegen het

lant aen: dewijl zy van geenlaveeren,

noch van dicht by de wint hene te kny-

pen,weten.

Turk- ^e Turken en Grieken varen op de

fche Zwarte-zee, en infonderheit met zeker
\aenui-

(\aah van vaertuigen , faiken s;enoemt.
gen op ~ °, ., ... °

.

P
ge De faikcn hebben niet meer , als een ver-

Zwarte- dck , en twee maften met een fpriet.

Deze maften kunnen elk niet meer

als een zeil voeren : ook voeren zy ge-

wonelij k niet meer , als een zeil. Men
heeft 'er geene wevelingen aen de hooft-

touwcn gemaekt, noch ergens anders:

behalve een kleine , die aen den top

van de groote maft vaft is.

De maften zijn zonder mars : de

blinde heeft niet meer als een zeil, en

kan ook niet meer , als een zeil, voe-

ren.

Hier uit is genoegh te belpeuren , dat

de Turkfche bootsgezellen niet by de

maft opklimmen , om tic zeilen in of

uit te flaen. Ook is het niet van node

,

dewijldereenaltijt , wanneer men niet

vaer t, om laegh op het verdek leggen.

Wanneer men onder zeil wil gaen,

worden de zeilen uirgeflagen , en de rede

naer om hoogh geheift , daer het zeil

aen vaft is. De zeilen van de fok wor-
den aen de ree gebonden , zoo meenig-

mael men zich daer van dienen wil.

Wanneer het zeil aengeflagen is , dan

heiftmen de ree by een katrol , die om
hoogh aen den top vaft gemaekt is, op.

In plaetfe van fpillen heeftmen zeer

kleine krat-rollen of fchijven aen de

voorfteven , waer over het kabel of

ankertouw gaet. Twintigh of dertigh
mannen vatten dit kabeltouw aen , en

halen daer by met al hun maght het

anker uit zee , op. Men pompt het

water niet met pompen, maer men
fchept het met emmers uit.

Wanneer een geladen fchip in de ha-

ven komt, dan gaet het voor vier an-

kers leggen : twee zijn aen de voor , en
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twee aen de achter fteven.

Zommige fchepen of faiken zijn

groot , en kunnen twee of drie hon-
den menfehen voeren , zooboots-ge-

zellen , als reizers.

Op defe fchepen zijn vele kamertjes,

ten getale van dertigh ofveertigh , doch
zeer fmal en ongemakkelijk : maer de

kamer van de kapitein is zeer groot en
zindelijk.

De reizers, die op dele Fchepen va-

ren willen , moeten zich van alle levens-

behoeften voorzien , tot hout en water

toe : het welk zeer ongemakkelijk is:

hoewel hetoverigh lijdelijk is.

Elk heefter de vryheit van twee of
driemael des daeghs te koken. De
haert-ftede is onder het verdek van de

voorfteven. Wanneer iemant het een

of ander wil koken , dan brenght hy
een treeft , hout en water mee. By

wijle hangen zéftien en twintig ketels te

gelijk over het vuur. De gemakken zijn

buiten het fchip aen d'achter-fteven , in

maniere van tralie, ofais in 't galjoen op

groote fchepen , die, na gevallen , aen-

geflagen en afgenomen worden.

De Venetianen hebben dikwils aenvenetia-

de Poorte of hofdes Turkfchen keizers n^e

""

verlof verföght , om op de Zwarte-zee aen de

te mogen varen , en in de ftad Kaffa den Poorte

vryen handel te hebben. Maer dat wert J^"
hen altijt afgeflagen. handel

Des jaers zeftien hondert twee en2,
pde

,Zwaite-
zeventigh deed de Ridder ^uirino, ïte.

uit laft van den "Doge en raet van Vene-
tien , groote onkoften, om verlofdaéc

toe te verkrijgen : gelijk hy dat ook in

der daet verkreeg. Maer de Douanier oï
tollenaer deed dat weer te rugh roepen

en intrekken , het welk aldus toeging.

Alle volken van Ettrepe hebben in

hunne verdragh-punten , die zy met de

Poorte maken , datzy geene Douane
of tol , voor koopmanfehappen, als

ter Ios-plaetfè , betalen zullen. Uit
kracht van dit punt , wilden de Ve-
netianen te Konftantinopolen%£cnïzcht

oftol van de koop-Waren betalcn,die in

zeker klein fchip varen,dat alleenlijk ge-

komen was om na de ftad Kaffa te varen.'

De Ridder Jjjhtirino verworfvan den

Defterdar , of groot threforier des

keizenïjks , een orde aen den Douan-

ner of tollenaer , om geen onderzoek

van al het geen te nemen , dat in het

E 2 Venc-
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Venetiaenfch fchip , na Kaffa, beftemt, i dewijl zy in hacr zelve opgeftopt en als

zou mogen zijn.

De Douanier fchreef , op het zien

van deze orde , daer over aen den Vi-

zier , dat de handel der Venetianen

,

op de Zwarte-zee ,zeer fchadelijk voor

den Grooten Heer , en voor de Poor-

te, en de fchade byfonderlijk aen zij-

ne hoogheit ganfch ooghfchijnelijk

zou zijn 3 uit oorfake de koop-waren,

de Zwarte-zee zijn, endie eige voor

komen twecmael

in

en

in liet uitgaet van daer. Het zelve

waeren ook de koopmanfchappen

onderworpen

van Venetien «.Vu»-» ,

Douane of tol betalen : te weten ,

het inkomen te Konjlantinopolen ,

het

, die van de Zwarte-

zee gebraght worden , en de Vene-

tianen overvoeren. Dies de Groote

Heer allen dien tol verliefen zou,

indien de Venetianen de vryheit had-

den , om derwaerts te mogen va-

ren: naerdien zy , uit kracht van hun
verdragh-punten , niet een eenigen tol

behoefden te betalen,als ter plaetfe, daer

zy de koop-waren ontladen. Behalve

dat

den

zou

ingangh

door het toe -laten van

der Zwarte-zee aen

de Venetianen , een nieuwe wegh
aen de Kriften vorftcngcopent worden,

om met de genen te houden , en zich

te verbinden , die d'oevers van defelve

zee bewoonden , en alle vyanden van

de Poorte waren.

Eindelijk had men te betraghtcn,

dat dele toelatingh een oneindelijk ge-

tal van boots-luiden en onderdanen van

den Grooten Heer , zoo Turken als

Kriftenen , bederven zou ; dewijl de

Venetianen koopvaerdy-vaerders van

de Zwarte-zee zouden worden : aen-

gezien de fchipvaert der Euro-pers veel

veiliger, als die van de Turken gedaen

wert 5 waerom ieder zich met hunne

koop-waren op hunne fchepen zou wil-

len begeven. Wel kon de Groote Vizier

dit alles bevroede, en beval ook den Ste-

dehouder van Konjlantinopolen het

Venetiaenfch (chip na de Zwarte- zee
niet te laten vertrekken.

Het water van defe zee docht Chardin

minder klaer of helder, minder groen
en minder zout , als dat van den Oce-
aen te zijn : het welk door de groote
meenighte van rivieren , die haer in de-

zelve zee ontlaften,vcroorfaekt wort
5
en

opgefloten is , alsin een zak : zulx men
delelve veel meer een zak , als mcir zou
(mogen noemen. Op een zelve wijfe,

(voegt chardin daer op) als de Kaspifche

zee , welke gezeit wort , door den poel

CUeotis , gemeenfchap met de Zwarte-

zee te hebben.

Dies moet men dan , in de kleureder

wateren van de Zwarte-zee, de reden

van hare benamingh niet zoeken.

De Grieken hebben haer dien naem
)van hetgevaer, datmeninhet varen op

defelve loopt , gegeven : ter oorfake

van de fiormen en onweeren , die al-

daer gevarelijker en woedender zijn

,

als op andere plaetfen.

De Turken hebben hacr om defelve

oorfake Kara Dengis , dat is , woe-

dende zee , genoemt. Kara , dat in 't

Turkfch eigentlijkz.>d7Ybediet, bete-

kent ook gevarelijk,woedende en verva-

relij k , en dient gewooneh jk in defe tale

tot een bynaem , aen dichte boffchen,

fnelle vlieten , en rouwe en verheve ber-

gen, en woefte landen.

Dat nu de felheit des onweers veel

grooter en veel gevarelijker op defe

zee , als op andere zeen is : gefchiet

eerftelijk hier door , dewijl hare wa-

teren niet als een engh bedde , en gee-

nen uitgangh hebben. De upeningh

of mont des kanaels van Konjlantinopo-

len is in dit ftuk voor niet met allen

te houden : dewijl die zoo engh of
fmal is.

Wanneer dan de wateren door on-

weer bewogen worden, en genen weg
vinden, om wegh te loopen , maer te

rugh gedreven worden, dan verheffen

die zich in de hooghte , in maniere van

draei-ftroomen , en beuken een fchip

van alle kanten , meteen onverdrage-

lijke fnelheit en kracht. Ten tweede,

zoo heeft defe zee niet als reen, waer

van de meefte niet voor de winden be-

vrijtzijn: en het daerflimmer voor de

fchepen te leggen is , als in volle zee.

De Noord-kuit der Zwarte-zee , van

de poel Meotü af, tot aen Kolchis , nu
Mengrelie , leit tot zes honden Itali-

aenfche mijlen uitgeftrekt, die uit lu-

llige en bofch- rijke bergen beftaer, en

door de Cjrkajfers, zekere Tartarifche

volken , die de Tur-ken cherkes noe-

men , bewoont worr.

Char-
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Chardin getuight de reize te fcheep,

van den mom der Zwarte- zee tot aen

Kaffa , eene ftad aen de Noord- zijde

van de zelve zee gelegen , met goet

weder en weinigh wint , iudentijtvan

acht dagen gedaen te hebben.

De Griekfche en Turkfche ftuur-

luiden rekenen, van Konftantïnopolen, tot

aen Kaffa , zeven hondert en vijfrigh

mijlen varens over zee. Doch hoe zy

die mijlen rekenen , bekent chardin

TANTINOPOLEN. 37
niet te weten : noch hoe dit met het
geen, dat dikwils gefchiet ; kan over
een komen : te weten, datdeSaiken,
een zeker flag van Turkfche vaertuigen,

in den tijt van effe twee dagen en twee
nachten, de reize volbrengen. Ook
rekent hy dien afftant , of zee-ftreke

,

niet meer als op twee hondert Franfche

,

ofhondert en twintigh Duitlche mijlen.'

Dus verre Chardin.

De poel éMeotis.

DE Zwarte-zeeraekt, door den *

Cimmerifchen Bosporus , aen den

* nc de
ftraec

van

Kaffa, poel Mcotis , ten Noorde , (uit den

welken , en uit veele rivieren zy haer

water oncfanght, ) en heeft hare uit-

wateringh door den Thracifchen Bof

forus , of flraet of kanael van Konfian-

tinopolen , in de Proponiis en Helle-

fpont , en van daer in d'Egeefche-zee

of ^Archipel.

riiu
Depoelofhetmeir/Wfo/iV, alzo van

over ouds by Grieken en Romeinen ge-

noemt, wert van de bywonende Scythen

op Scythifeb Temerinda , dat is, moeder
van de Pontus of Zwarte-zee geheeten.

Euftath. Gelijk andere dien poel ineen fclvcn ain,

Maya , dat is , voedfter van de Pon-

tus : en de Pontus of Zwarte-zee de

vader van de Propontis genoemt heb-

ben : ten aenzien van d'afwateringh

uit den poel Meotis , in de Pontus of

Zwarte zee, en uit de Zwarte-zee , door

de Thracifchen Bosporus , in de Propontis

of Hellefpont , en in d'Egeefche- z>ee. ,

Het zelve water of poel wort ook

van Plinius het Meoiijche meir , van

Kolumella de Scytifche poelen , na de

aeloude bywonende volken Scythen,

en van K4audianus deCymmerifche poe=

len genoemt.

De poel , of meir Meotis , was alfoo,

volgens Plinius , na de volken Meoten

genoemt, die eertijts langhs zijne oe-

vers tot aen den vliet Tanais , nxxDon,

woonden.

Nu wort de poel Meotis van d'Italia-

nen Mare de/la Tana, dat is,zee van Tana,

genoemt , na de riviere Tanais,d\c in den

zelven ftort: maer van de Turken Aszak

;
Dengiz, , dat is , Zee-Aszak , en van

de ^Arabieren , in een zelve betekenis

,

Babir Elazach , en van de Peruanen

Dc-rna Az,ak geheten. Azah is eene ver-

maerde Turkfche ftad , aen den oever

van den Tanais gelegen. De "I u ken noe-

men den zelven poel ook Ba!uk Dengiz,
,

dat is , vifch-zee, van wegeziine vilch-

rijkheit: de Polen Guile More , en de

Rujfin Limen More.

Strabo brenght den omtrek van den

poel Meotis , in zijn tweede boek , op

negen duifent ftadien, dat zijn elf hon-

dert en vijf en twintigh Italiaenfchc

mijlen : en in zijn zevende boek op

acht duifent ftadien , ofduifent Italiaen-

fchc mijlen. Daer en tegen brengt Pli-

nius den omtrek op veertien hondert en

zes Italiaenfche mijlen. Strabo brengc

de breete van de kaken des monts

,

tot aen de monden van de riviere Ta-

nais , op twee en twintigh hondert

ftadien , of twee hondert en vijf en

zeventigh Italiaenfche mijlen : doch
Plinius op drie hondert en vijf en ze-

ventigh Italiaenfche mijlen. CMaginus

brenght de wijte op duifent Italiaen-

fche mijlen.

De CAteotis wort by eenige voor ee-

nen zee-boefem van den Oceaen ge-

houden. Eenige hebben ook den poel

Meotis , tot een gedeelte van de Zwar-

;
te-zee gemaekt.

De poel Meotis is boven mate vifch-

rijk , infonderheit van fteur , daer de

kaviaer van komt. Waerom hy niet

! tonrecht van de Turken Baluk Dengis ,

dat is, vifch-zee genoemt wort. s' Lanrs

inwoonders leggen d'oorfake van de na

by ontallijke meenighte der viffchen, die

'In defen poel houden en gevangen wor-

E 3 deR >
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en Zwarte-zee , te beletten. Eer defe
twee veilingen geftight waren , en de
yzere keten dvvers voor den mont van
den Don gefpannen was, quamendefe
volken den Don met hunne vaertuigen af
zakken, en kruiden langhs alle de ku-
ilen op den roof hene.

By wijle doen zy des nachrs , en met
maght van volk , de vaertuigen over de
keten hene halen : hoewel dat zelden

door hen gewaeght wort, ter oorfake
des gevaers , van door het gefchut uit

beide kafteelen met de vaertuigen te

gronde gefchoten te worden.

Drie Franfche mijlen van den poel

Meotis of Tana

dere vefüngh , maer is

Eenige houden defe veftingh voor de
veftingh van <^A&ak , maer is die niet

:

want de veftingh K_Az>ak leit wel vijf-

tien Italiaenfche mijlen van daer , en

twintigh Italiaenfche mi)len van de 74-

hy water ontfanght, en aen de laetfte mis of'Don. Recht tegen over den oort

den,op deffejfs water ; dar, dewijl het flij-

kigh , vet en weinig zout is, ter oorfa-

ke van het ingeftone zoetwater uit den

ftroom Tanais , nu Don , de viffchen

niet alleenlij kuit den Tanais en Zwarte-

zee , maer ook uit den Hellefpont en Ar-

chipel derwaerts lokt, en die inkorten

'tijr doet groeien en vet maken.

Men vanght'er gemeenelijk viffchen

of fleuren , die ieder zeven en acht hon-

dert pont zvvaer wegen , en vier of vijf

quintalen kaviaer geven. De viffche-

ry duurt van Wijn tot Grasmaent.

MüTchienishetdcfliikof flib van dit

water van den poel Meotis , die aen den

zelven den naem van poel gegeven heeft:

want anders zou die beter den naem van

meir verdienen ; dewijl die groote fche-

pen voeren kan, en niet hoog nochlaeg

wort, eneene onophoudelijke gemeen-
fchap, met de riviere Tanais , en met
de Zwarte. zee heeft: uit welke eerfte

lagh wel eer eene an-

_,» , maer is nu verwoeft.

mee deelt.

De groote fchepen , die van Kaffa

na \_Azak varen, leggen onder weegh
te Palaffra aen , een haven veertigh Ita-

liaenfche mijlen van de veftingh e^zak

gelegen, en tien van den mont der ri-

viere Tanais of Don • dewijl verder

op te ondiepe gronden voor hen ziin.

Een vierendeel mijls van de kuft van

Qaïjlk is eene woon-plaetfè van Tarters.

De ftraet, tuffchen de Zwarte-zee, en

den poel Meotis, was by ouds deCiw-

merifeke Bosporus , na den by gelege berg

Cimmerm , maer wort nu de ftraet

van Kaffa , en de Mont van St. Jan ,

by het Italiaenfchzee-volk, genoemt.

Defe ftraet is ontrent drie Duitfchc mij-

len langh, en leit zes mijlen van de ftad

Kaffa.
*

Het lant tuflchen beide ftact onder

de Turken , en wort door de Tarters,

maer op weinige plaetfen , bewoont :

want by na defe geheele kuft is woeft.

Aen den mont ter weder zijde, op
den oever van den Tanais ofDon , heb-

ben de Turken twee kleine veilingen

geftight , en met krijghs-volk befet.

Defe mont worr,met het voorfpannen

van eene zware yzere keten,gefloten,om

daer door den Moskoviters , Kozakken

en (hkajfers , het varen ten roof, met
op den poel Meotis

groote rivier in den poel

Oor

groote vaertuigen

,

valt defe

Meotis.

De riviere Tana'; r , alfoo van d'ouden,

en nu Don genoemt, fcheit Europe van
ji/7t,ea is tachentig Franfche mijlen lang.

Pompejus Magnus had al de volken

van het meir Meotis af , tot aen het

Roo meer, t'ondergebraght, volgens
fchrijven van Pltnius.

Dus verre van den poel Meotis.

In het (lellen van den oorfprongh der

Zwarte en £^r^/f^-z.ff,verfchillen d'ou- c'
den van malkanderen : te weten , ofde der

Zwarte zee uit d'Egeefche , dan ofd'E-^ar:e '

geefche-z.ee haren oorfprongh uit de

Zwarte-zee hebbe.

Dat dEgeefche-zee d'oorfprong van de

Pontus of Zwarte-zee zy,hebben Dionjs
y

Me(a,Solintf*,Plmiuf, Makrobius en an- ziet Ar-

dere ge wilt. Zo Pokropius fchrijft,zouden ch
'P

el

d'Egeefche en Zwarte- zee, aen het Oo-
fter gedeelte der ftad Konflantinopolen y

by malkanderen komen , en haer ver-

cenigen. Wat StrabovzA fielt, is uit

zijn wijfelachtigh en onbeftendig fchrij-

ven nauwlijx te befpeuren. Maer een

ander gevoelen, welk beweert, dat de

Zwarte- zee zijn water aen d'Egeefche-

z,ee zou mede delen , wort voor waer-

aghtiger gehouden. Aldus fchijnt He-

rudoot te gevoelen , daer hy fchrijft,

dat de Hellefpont in de balgh of op-

fperring

•
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fpeningh der zee ftorten , die Egeum , of

Egeefche zee, genoemt wort.

Ook is hier uit te befpeuren , dat her

kanael of de ftraet van Konjlantinopolen

ofBosportts , uit de toevloeing of afwate-

ring der Zwarte-zee , en niet uit die van

d'Egeefche-zee ontftaet : dewijl het wa-

ter in de Bosporm zoet is : gelijk het

water van de Zwarte-zee veel zoeter is

,

als dat van d'Egeefchc-zee, van wegen

de meenighte der rivieren , die in de

Zwarte-zee vallen : gelijk ook Arria-

nus hier uit bewijft , dat het water

van de Zwarte-zee zoet zy, dewijl het

vee , dat aen hare oevers ter weide

gaet , het zelve water drinkt.

Ookbevrieft defe geheele zee by wij-

le zeer diep , tot geen klein bewijs van

de zoetheit des waters : gelijk reeds te

vore gezeid is j hoewel CMakrobim

het bevriefen der Zwarte-zee tegen-

spreekt.

Dat dit gevoelen waer zy , blijkt ook
hier uit , dewijl kaf en andere licht-

drijvende dingen, en ftukken houts uit

de Pontits of Zwarte-zee, dwars na de

Tropontis en HeUefpont neerwaerts

drijven.

Indien zinwiertde poel Meoth , te

fecht, by de Scythen , op Scytifch Teme-
rmda, dat is, de moeder van de Pon-
tus ofZwanc-zee , genoemt.

Maer Makrobius fpreekt dit gevoe-

len tegen , en leit de oorfake van de-

len vloet op de ftroomen of rivieren

,

die van allerwegen in de Zwarte-zee

vallen, en boven op de zee drijven of

dobberen, en aldus eindelijk in d'Egee-

fche-zee ftorten.

Aldus hebben eenigen niet ge-

fchroomt te zeggen, dat d'Egeefche en

Zwarte-zee haren oorfprongh uit den

Oceaen , door den mont van de ftraet

van Gibralter,zouden hebben ; door den

welken , zeggen zy , de zee infehietende

noit zou ophouden , tot dat die aen Kol-

chis , nu CUengrelie , het uitterfte Oo-
fter gedeelte der Zwarte-zee , geko-

men zy.

Wel ftaen die ookeenuitwateringof
afloop der Zwarte-zee toe , die met een

fterken ftroom uit defelve, na de ftad van

Konfiantinopolen neerfchiet: maer dat

dient (voegen zy daer op) niet tot de

zaek ; dewijl in alle zee-ftratcn gewone-

zeltzaemheden en byfonderheden ge-

fchieden , die voor 's menfehen vernuft

onzichtbaerfchijnen, endoor niemant

kunnen opgeloft noch uitgevorft wor-
den. Weshalve, fchoon de ftronsen van
den mont der Zwarte-zee na Konjlan-

tinopolen fchieten , zoo kan evenwel nie-

mant,zeggen zy,recht beveiligen en vaft

ftellen , dat d'Egeefche en Zwarte- zee

aldaer ophouden.

De viflehers , die op het kanael van

Kon/l'antinopolen gewoonelijk viflehen,

fchijnen dit hun gevoelen te bevefti-

gen : want die zeggen , dat het ka-

nael onmetelijke kolken en draei-ftroo-

men heeft , en dat niet geheellijk de

sanfche ftroom van het kanael na Kon-

ftantinopolen loopt : maer het onderfte

gedeelte , dat den bodem aenraekt , te-

gen den loop van den Boven en Opper-

ftroom voortfehiet.

Doch de oorfake en rede van defèn

tegenftrevigen Onder-ftroom , brengt

Luigo Ferdinando op eene andere oorfa-

ke : gelijk reeds , in het befchrijven des

kanaels van Konjlantinopolen verhaelt

is.

Gelijk de poel Meotis , alfoo is ook
de Zwarte-zee vifch-rijk.

In de Pontm of Zwaitc-«c houden Zwarte-

zeer vele Tonv*e»>noch die krijgen by na
2ee'

elders anders jongen : want nergens Solin.

worden die fchielijk grooter , te weten,

om het zoet water. Zy fchieten in de
Lente tijtdoor ,. en gaen langs de rech-

te ftrant daer in , en langhs de linke

ftrant weer uit. Men zeidt dat hier

door te gefchieden , dewijlze met de
rechter oogen felder zien , als met de
linker. Dus verre Solinus.

Hoe de vifïchen haren koers door
het kanael van Konjlantinopolen , in de

Zwarte-zee , en van daer herwaerts

nemen , is te vore verhaelt.

De Zwarte-zee brengt gene zagte,we-
ke offchelpige vifch voort:'ten zy zelden

en zeer weinige. Zy voet gene grote wal-

viflehen , uitgenome range zeekalven

en kleine Dolfijns. Ook fchrijft Plinius*

dat geen beeft , dat den vifichen fchade-

lijk zy, in defe zee voort komt, behalven

zee- kalven en dolfijnen.

De Zwarte- zee voet veele Zwart-

viffchen , en overal ongemeen veel oe-

fters. De Griekfche Kriften viflehers

Virtchen

der

lijk, boven den natuurlijken loop, eenige moeten alle jaers , tegen Grasmaent, uit

I de
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de Zwarre-zee zant halen , en dat aen de

hoek ofpunt van 's keizers ferrail voor de

ftad Konftantinopolen fmijtcn : waer uit

dan vele oefters voort komen : 't zy dat

haer zaet in 't zant verborgen is , of uit

een andere byfondereeigenfehap.

Aen de Noord- zijde van de Zwarte-

zee , leit een uitftekende ftrooke lants

,

ronnefus Taurika Cherronnefm , dat is, Taurifcb

Ta«ar^ hangend eilant , van doude Grieken

genocmt: dewijl het allereerft door de

Scythen van den bergh Taurus bewoont

wert.

De Grieken noemen cherronefus , en

de Latijnen Peninfula , (dat eigentlijk

een by na offchier öfhangend eilant,

op Neerduitfch gezeid is
:
) een ftuk

lants , dat in zee uitfehiet , enrontom
met de zee omringt wort : behalve aen

een engen hals offtroke lants , daer mee
het zelve aen het vaft lant gehecht is.

Het wort nu van d'inwoonders Krims-

ky ', en van de Kriftenen van Europe Krim f

Tartarye , en Perek Perekop Tartarye , en

klein Tartarye genoemt.

Het ftrekt van 't Oofte na 't Wette,

en heeft ontrent twee hondert en vijf-

tigh Franfche mijlen in den omtrek

:

te weten , vijf en dertigh mijlen in de

langhte , van -t Hoorde na 't Zuide

,

en vijfen vijftigh op zl)nc 3r«r».-ft<- hw<»_

te : hoewel cem°c,a.\sBautrandtden om-
trek op vijf hondert en vijf en vijftigh

Italiaenfche mijlen brengen.

Taurika Cherronnefus of Krim Tarta-

ryen, heeft ten Oofte dcCimmerifche Bos-

porus , nu de ftraet van Kaffa , ten Zui-

de den zee-boefèm Karcinitis , nu Golfo

de Negropoli , ten Noorde den poel

Bugis en poel Meotis , en ten Zuide de

Zwarte-zee.

De enge hals , welke aen het vaft lant 1
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gehecht leit , is niet boven eene Fran-

fche mij Ie breet.

D'uitterfte uithoek , die verre in zee

fchiet, vviert byd'ouden Kriumetopon

,

dat is , ramshoofr
, genoemt : maer

wort nu van dcTarters, \^4skouTf ge-

heten.

Ten Zuide, tegen over defe uithoek,

fchiet uit klein K^ifie een andere uit-

hoek in deze zee, die by d'ouden Karam-

bis genoemt was , maer wort nu Capo

Pifello oiKomano geheeten.

Doch defe uithoek van klein Jjie

,

is veel kleinder , als Kriu-Metopon , of

^yfskou van Krim Tartarjen , en fchiet

zoo verre in de Zwarte-zee niet.

Door defe twee uithoeken wort de

geheele Zwarte-zee , volgens Strabo,

eenigcr wijfe tot twee zeen gemaekt,

en in tweedeelenonderfcheiden: waer

van het linker gedeelte, de zee , na 't

Wefte , en 't Oofter gedeelte, de zee na

't Oofte, genoemt wert.

Dewijl nu d'uithoek Karambis , of

Capo Scillo , minder in zee uitfehiet , als

de uithoek Kriu-Metopon of KsiskouT»,

zoo hebben eenige, onder d'ouden , de

Zwarte-zee nierongevoeghelijk, by de

geftaltc van eenen Scytifchen boge , ver-

geleken.
r>p v**»*» Tart/ivye leggen verfchcidc

tteden, als Bacierfarai, Karafu, Kaffa,

Kojloutf , BaluklaTPa , Solat of Kri-

menda , Oren Perekop, en Mankup, eene

veftingh : die alten deele onder eenen

byzonderen vorft van de Nogayfe Tar-

ten ftaen : hoewel fchatbaer aen den
Grooten Heer.

De Poolfe Kozakken hebben onlangs

den toevoer van lijfs-behoeften, over
de Zwarte-zee na Konftxntïnopolen , met
hunne vaertuigen onvciligh gemaekt.

EINDE.
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